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W18
Niezawodna automatyzacja pakowania w folię

podajnik wahadłowy podajniki rotacyjne

niskoprofilowe ergonomiczne podstawy

elektroniczny  odwĳak

podajnik gadżetów

etykieciarka moduł foliujący

1150-609 
ZGRZEW BOCZNY
W odpowiedzi na konieczność wyeli-
minowania termozgrzewu z przodu 
lub z tyłu opakowania, w połączeniu 
z rosnącym zapotrzebowaniem na 
dołączanie do czasopism różnego 
rodzaju drobiazgów zaprojektowano 
nowe urządzenie do termozgrzewu 
bocznego przebiegającego poza ob-
rysem pakowanego produktu. Urzą-
dzenie nie tylko eliminuje  środkowy 
termozgrzew, ale również umożliwia 
dołączenie jednego lub więcej 
gadżetów na górze opakowania, 
często bez konieczności obkurczania 
folii.

E-SF0M – PODAJNIK 
WAHADŁOWY
Wytrzymały podajnik wahad-
łowy, w którym wszystkie 
pokrętła regulacji umieszczono 
w górnej części urządzenia 
i wyposażono we wskaźniki 
położenia. System szybkiego 
dostępu ułatwia usuwanie 
zacięć produktu i automatycz-
nie wznawia pracę podajnika.



1150-DL – SYSTEM 
PODWÓJNEGO 
ZGRZEWU
Unikalny sposób prezentacji 
produktu jest teraz możliwy 
przez dodanie podwójnego 
zgrzewadła i wydłużeniu forma-
tu opakowania o szerokość 
paska reklamowego. Maszynę 
można z łatwością przestawić 
z opcji dodatkowego zgrzewu 
do konfiguracji pakowania stan-
dardowego.

939-FW + 939-FWP 
ELEKTRONICZNY 
ODWĲAK
Standardowym wyposażeniem 
maszyny W18 – F-WRAP jest 
system elektronicznego odwĳa-
nia folii z roli oraz specjalna 
winda ułatwiająca szybką i pre-
cyzyjną wymianę roli z folią lub 
papierem.

Odkryj ogromne zalety wykorzystania maszyny 
Sitma W18 F-WRAP w procesie zestawiania 
produktów w pakiety i ich pakowania
– wydajność do 18 000 opakowań na godzinę.

zgrzewadło boczne

układarka krzyżowa



W18
Zmniejszenie kosztów wysyłki dzięki automatyzacji

Nowa Sitma W18 o wydajności do 18 000 pakietów na godzi-
nę, oferuje najszerszy zakres rozwiązań w zakresie sposobów 
pakowania i otwiera nową generację automatycznych maszyn 
pakujących.

	 	Niskoprofilowa, modułowa konstrukcja pozwala na regulację 
odstępu między zabierakami w zakresie od 17,5” do 35” sto-
sownie do najczęściej stosowanych formatów pakowanych 
produktów.

	 	Wszystkie podajniki dostarczane są z napędem mechanicz-
nym lub z napędem serwo, umieszczone są na niezależnych 
podstawach zgodnie z wymogami danej aplikacji.

	 	Modułowa konstrukcja pozwala na łatwą rozbudowę syste-
mu i dobór wyposażenia stosownie do potrzeb produkcyj-
nych.

	 	Duży wybór automatycznych podajników pozwala na konfi-
gurowanie systemu zgodnie ze specyfiką produkcji.

	 	Supernowoczesny ekran dotykowy za pomocą którego usta-
wia się najważniejsze funkcje a także ogranicza do minimum 
czas narządu.

	 	Precyzję kroku zgrzewu poprzecznego (równy odstęp między 
zgrzewami) zapewnia pas sterowany serwo kontrolerem.

	 	Automatyczna regulacja temperatury dwusekcyjnego zgrze-
wadła wzdłużnego oraz zgrzewadła poprzecznego w zależ-
ności od szybkości wykonywania operacji.

	 	System centralnego smarowania ułatwia i ogranicza do mini-
mum obsługę serwisową.

Szerokie możliwości konfiguracji maszyny pakującej oraz wybór 
efektu końcowego pakowanego produktu dostępne są teraz 
dzięki konstrukcji opisanego systemu.

SPECYFIKACJA
Możliwości pakowania

Długość min./ maks.: mm 150 – 500 

Szerokość min./ maks.: mm 100 – 330 

Wysokość min./ maks.: mm 1 – 30 *

Prędkość pakowania: do 18 000 cykli na godzinę (wersja 0)	
 do 15 000 cykli na godzinę (wersja I)

Folia

Ilość roli w maszynie: 1 (plus 1 zapasowa)

Grubość min./ maks.: µ 12 – 50

Szerokość. rolki min./ maks.: mm 250 – 750 **

Maks. średnica rolki: mm 600

Rodzaj:  PCW, PE, OPP

* do 60 mm, wersja FWI
** do 1000 mm, wersja FWLI-FWLO
 do 1200 mm, wersja TWI
Powyższe dane mogą ulec zmianie.



SUPERNOWOCZESNY SYSTEM PAKOWANIA SITMA

E-SF0M Podajnik wahadłowy
E3-1F-21 Moduł podstawy
1026-SX  Niezależna podstawa 	

podajnika
985-C Podajniki rotacyjne
W18-FW  Automatyczna maszyna 

pakująca
1150-548 Stacja zgrzewu wzdłużnego
1150-M Folia zadrukowana
1150-FW Odwijak folii
1150-FWP Winda

1150-609 Stacja zgrzewu bocznego
584-N Pas łączący
769-RWN Układarka krzyżowa
989-P  Taśma z regulacją 	

cyklu podawania
941-B Przenośnik cykliczny  
941-G60 Transporter odkładczy

Na życzenie dostępnych jest wiele dodatkowych opcji.

Nowa maszyna Sitma W18 posiada wiele wszechstron-
nych rozwiązań:

– automatyczny podajnik do podajnika wahadłowego
– otwieracz strony z niezależnym serwo napędem
– system perforacji ułatwiający otwarcie opakowania
–  osprzęt do zainstalowania etykieciarki lub drukarki 

typu inkjet
– pakowanie w papier (zamiast folii)
–  system ciasnego pakowania  w celu poprawy jakości 

opakowania
– tunel obkurczający folię
– system odczytu kodów pocztowych
–  system  selektywnego podawania insertów personali-

zowanych
– Ink Jet oraz kontrolery do pracy selektywnej



W18 –
Nowa maszyna pakująca Sitma „twin” 	
do opakowań podwójnych

Innowacyjna konstrukcja ma-
szyny W18 F-WRAP pozwa-
la firmie Sitma na rozszerze-
nie oferty maszyn pakujących 
o nieosiągalny dotąd poziom.

Dział Badawczo-Rozwojowy 
firmy Sitma jest w stanie speł-
nić potrzeby klientów w zakre-
sie niekonwencjonalnych spo-
sobów pakowania i ekspozycji 
swoich produktów. Nowe wy-
sokowydajne maszyny Sitma 
W18 mogą być wyposażone 
w specjalne rozwiązania i funk-
cje pozwalające realizować naj-
bardziej zaawansowane zada-
nia.

Istnieje możliwość wyboru spo-
śród różnorodnych opcji pa-
kowania przy jednoczesnym 
zachowaniu parametrów i wy-
magań w zakresie konkretnych 
zastosowań, zyskując jedno-
cześnie na wielofunkcyjności.

Maszyna Sitma W18-TWI stwa-
rza nową możliwość prezen-
tacji produktu w opakowaniu  
podwójnym lub książkowym, 
co pozwala na łączenie w jed-
nym opakowaniu czasopism, 
książek, zabawek, wyrobów 
w pudełkach itp. o różnych roz-
miarach i grubościach. Dzię-
ki specjalnemu systemowi po-
dawania produktów powstaje 
zestaw różnych umieszczonych 
obok siebie produktów. Taki 
pakiet jest zgrzewany termicz-
nie ze wszystkich stron a na-

stępnie szersza wersja powstałego opakowania (w kształcie „książeczki”) jest poprzecznie zgrzewana i składana, aby umożli-
wić przejście opakowania przez standardową układarkę krzyżową.

Końcową wersję opakowania można uzupełnić o zgrzew podwójny z przeznaczeniem na pasek reklamowy. Takie rozwiązanie, 
w połączeniu z zastosowaniem etykieciarki pozwala na umieszczenie na pasku dowolnych etykiet reklamowych lub informa-
cyjnych (wydrukowanych wcześniej lub w czasie rzeczywistym w procesie pakowania).



SPECYFIKACJA
Możliwości pakowania

Opakowanie pojedyncze	
Szerokość min./ maks.: mm 120 – 310

Opakowanie podwójne (1 – 2 tytuły)	
Szerokość min./ maks.: mm 150 – 210

Opakowanie złożone (3 – 4 tytuły + gadżet)	
Szerokość min./ maks.: mm 70 – 210

Wysokość min./ maks.: mm 1 – 60

Prędkość pakowania: do 12 000 cykli na godzinę

Powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie.

Powyższe specyfikacje mogą ulec zmianie.

E-SF0M Podajnik wahadłowy
E3-1F Moduł podstawy
1026-SX  Niezależna podstawa 

podajnika
675 Podajnik rotacyjny
E3-TWIN  Moduł do opakowań 

podwójnych
E3-T912 Etykieciarka
1150-TWI  Automatyczna maszyna 

foliująca
1150-548  Stacja zgrzewu 	

wzdłużnego
1150-M  Kontrola folii 	

zadrukowanej
1150-609  Stacja bocznego zgrzewu 

wzdłużnego
1150-TS Dodatkowe zgrzewadło

12-Super  Etykieciarka do pasków 
reklamowych

939-FW12 Odwijak folii
939-FWP2 Winda
1150-DL6  Podwójne zgrzewadło 

poprzeczne
781-RT  Obrót zapakowanego 

produktu
582-POLI Pas transportujący
983-A-B  Transporter z uchylną 

bramką  
582-C Transporter
769-RWN Układarka krzyżowa
989-P  Taśma z regulacją cyklu 

podawania
383-A12 Transporter rolkowy
941-P60 Transporter odkładczy

Na życzenie dostępnych jest wiele dodatkowych opcji.

 ZBIERANIE PAKOWANIE OPCJE ZGRZEWANIA

tytuł-1

tytuł-2tytuł-3

tytuł-4
gadżet

opakowanie 
pojedyncze

tytuł-4
gadżet

(spód)

tytuł-1
(spód)

zgrzew standardowy

OBRóT 
PRODUKTU
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