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Nowa Sitma W15 oferuje szeroką gamę opcji:

– urządzenie otwierające pierwszą stronę
– system kontroli folii z nadrukiem
– system perforacji ułatwiający otwarcie opakowania.
– osprzęt do zainstalowania etykieciarki lub drukarki Ink Jet
– pakowanie w papier
– system ciasnego pakowania w celu poprawienia jakości 
 opakowania
– tunel obkurczający
– system odczytu kodów pocztowych
– system selektywnego podawania personalizowanych 
 wkładek

E-SF0 Podajnik wahadłowy W15 Automat pakujący
E3-1F-21 Moduł podstawowy 1005-548 Zgrzewarka wzdłużna
1026-SX Niezależna podstawa 1005-M Folia z nadrukiem
985-CD Podajnik dyskowy 711 Transporter przyspieszający
985-B Podajnik dwusekcyjny 789-RW Układarka krzyżowa
918 Podajnik wahadłowy 789-P Formowanie stosu
978B Podajnik gadżetów 383-A12 Transporter rolkowy
11-FF-D Podajnik cierny
 

Inne opcje dostępne są na życzenie

Nowa maszyna Sitma do pakowania wydawnictw w folię i papier.



nowe niskoprofilowe ergonomiczne podstawy z bezpiecznymi za-
bierakami, przystosowane do współpracy z całą gamą szybkich 
podajników

E-SFO
PODAJNIK 
WAHADŁOWY
Bardzo wytrzymały, wszystkie 
ustawienia wykonywane są na 
jego górnej części, za pomocą 
pokręteł z podziałką do łatwej 
regulacji. W przypadku zablo-
kowania, odpowiedni przycisk 
umożliwia szybkie usunięcie 
produktu i automatyczne 
wznowienie pracy podajnika.

985-CD
PODAJNIK ROTA- 
CYJNY Z DYSKAMI 
OBROTOWYMI
Zapewnia kontrolę produktu od 
chwytaka do zabieraka  łańcu-
chowego. Obracające  się dyski 
wprowadzają bezkolizyjnie 
i z dużą prędkością produkty 
na stół z przesuwającymi się 
zabierakami.

985-B
PODAJNIK 
DWUSEKCYJNY
Wysokowydajny podajnik 
z podwójną sekcją podawania 
produktów. Unikalna konstruk-
cja urządzenia umożliwia 
podawanie dwóch elementów  
jednocześnie lub z przesunię-
ciem fazy podania w zakresie 
do 180º.

789-RW
UKŁADARKA 
KRZYŻOWA
Układarka otrzymuje zafoliowa-
ne egzemplarze z transportera 
wznoszącego wyposażonego 
w uchylną bramkę, przez którą  
kierowane są na zewnątrz pro-
dukty nie rozdzielone. Pozostałe 
po wprowadzeniu do układarki, 
odliczeniu i wyrównaniu stosu 
wykładane są na transporter 
lub kierowane do wiązarki.

Nowa Sitma W15 o wydajności do 15000 opakowań na godzinę 
jest idealnym wyborem dla średnionakładowych drukarń i firm 
zajmujących się mailingiem.

W celu zwiększenia produktywności linii wszystkie podajniki 
umieszczone są na niezależnych podstawach. Dzięki temu moż-
liwa jest ich szybka zamiana i wybór optymalnej konfiguracji 
dla danej produkcji. Podajniki mogą być umieszczane po obu 
stronach linii.
System modułowy umożliwia łatwą rozbudowę linii lub uzupeł-
nienie wyposażenia.
Automatyczne i precyzyjne dokładanie różnych produktów 
o charakterze gadżetów, próbek, płyt CD, itp. realizowane 
jest za pośrednictwem podajnika Pick&Place. Produkty mogą 
być przyklejane w wyznaczone miejsce przez wcześniejsze 
naniesienie kropli lub ścieżki kleju typu hot melt.
Nowo opracowany ekran dotykowy umożliwia zapamiętanie 
i szybką zmianę parametrów maszyny przy zmianie produkcji.
Precyzję kroku zgrzewu poprzecznego (równy odstęp między 
zgrzewami) zapewnia elektroniczna kontrola pasa w sekcji 
zgrzewadła poprzecznego.
Zgrzewadło poprzeczne w  wykonaniu „Heavy Duty” przystoso-
wane jest do pracy z wszystkimi dostępnymi na rynku rodzajami 
folii.
System centralnego smarowania ogranicza do minimum obsługę 
serwisową.
Transporter przyspieszający z podciśnieniem w celu prawidłowe-
go oddzielenia produktu po zgrzewaniu.

SPECYFIKACJA
Możliwości pakowania

Długość min./maks.: mm 150 – 420

Szerokość min./maks.: mm 100 – 305 

Wysokość min./maks.: mm 1 – 35 

Folia

Ilość roli w maszynie:   1 (+1 zapasowa)

Grubość min./ maks.: µ 18 – 50 

Szerokość roli min./ maks.: mm 200 – 750

Średnica roli maks.: mm 450

Rodzaj:    PCV, PE, PPO

Powyższe dane mogą ulec zmianie.

Niezawodna automatyzacja pakowania w folię

Innowacyjne rozwiązania 
dla obecnych i przyszłych zastosowań.
Do 15 000 opakowań na godzinę.

Zredukuj koszty mailingu przez automatyzacjęW15 W15

podajnik wahadłowy
podajnik
wahadłowy

podajnik cierny 
do kart i arkuszy 
złożonych w „Z”

transporter 
przyspieszający

przejście dla oparatora

stojak na dwie role folii blokowane 
wałkami rozprężnymi

podajnik gadżetów
podajniki rotacyjne




