
Maszyna do produkcji obwolut foliowych



Maszyna do obwolut
foliowych

Nowość w dziedzinie obwolutowania

do 1000 książek na godz. 
Zgrzewanie wzdłużne
i odbieranie odpadów

Drukowanie i odcinanie folii 

Formowanie
kieszeni

Folia

Podawanie
obwolut

Pomiar książek

Podawanie książek

Zalecane produkty
Książki (miękka i twarda okładka)

Nadruk
Drukarka termotransferowa z czarną taśmą, 
rozdzielczość 200 dpi, szerokość 50 mm

2 pola zadruku o wymiarach 50 mm x 100 mm,
z przodu lub z tyłu książki

Materiał 

Folia PE o grubości od 80 do 150 µ
Szerokość roli - 400 mm,  
Folia z białym paskiem na nadruk

Powyższe parametry mogą ulec zmianie

SPECYFIKACJA
PARAMETRY

Min./Maks. długość książki 210 - 330 mm 

Min./Maks. szerokość książki 150 - 220 mm

Min./Max. grubość książki    5 - 80 mm

Wymiary kieszeni zmienne, od 75 do 90 mm 

Wydajność do 1 000 książek na godz.
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KIESZENIE
NADRUK
NADRUK

KIESZEŃ
NADRUK 1

NADRUK 2
KIESZEŃ

Obwoluta podczas produkcji - przed zawinięciem kieszeni 

NADRUK 1 - nadruk na wierzchu obwoluty
NADRUK 2 - nadruk na spodzie obwoluty
* = wymagany wymiar > (PR1 + LPRINT1)

LPRINT 1

PR 1

PR 2*
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Podstawowe cechy charakteryzujące maszynę SITMA WM10:

OPIS URZĄDZENIA
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Imię i nazwisko / nazwa instytucji 
Tytuł / autor książki
Nr katalogu
Logotyp / grafika
Kod kreskowy, OCR, Data matrix
Cena

Elastyczność produkcji - możliwość podawania książek o różnych wymiarach

Optymalna ergonomia – łatwy dostęp dla operatora

Osłony bezpieczeństwa na całym ciągu produkcji

Wysoka wydajność produkcji dzięki zastosowaniu serwonapędów

Krótkie przestoje dzięki możliwości zastosowania roli folii o dużej średnicy
oraz dzięki dużej pojemności zbiornika na odpady

Wysokiej jakości nadruk na wierzchu i na spodzie obwoluty

Maszyna została wykonana z przeznaczeniem do pracy ciągłej

SITMA WM10 to maszyna do produkcji foliowych 
obwolut kieszeniowych o zmiennych wymiarach,             
z możliwością dynamicznego nadruku na wierzchu 
oraz na spodzie obwoluty.

W skład WM10 wchodzą: elektroniczny moduł sterują-
cy, odwijak folii, drukarka termotransferowa, odcinaki 
folii, zawijaki folii do formowania kieszeni, zgrzewadło 
oraz odbierak odpadów powstałych przy produkcji 
obwolut.

Najważniejszą cechą WM10 jest pełna elastyczność 
produkcji. Wymiary obwolut mogą być na biężąco 
dostosowywane do wymiarów podawanych książek 
lub zadeklarowane przed uruchomieniem produkcji      
– zarówno bezpośrednio w maszynie, jak i zdalnie, 
przez sieć LAN.

Produkcja obwoluty rozpoczyna się od w pełni 
automatycznego pomiaru książki. Dane o wymiarach 
przekazywane są do sterownika, który odpowiada za 
przygotowanie precyzyjnie dopasowanej obwoluty. 

Z książki odczytywany jest również kod kreskowy,         
na podstawie którego na obwolucie może zostać 
wykonany personalizowany nadruk, zawierający  
następujące elementy:



Sitma Machinery S.p.A.
via Vignolese, 1927-1910
41057 Spilamberto
Modena - Italy

Tel. +39 059 780 311
Fax +39 059 780 300

sitma@sitma.it
www.sitma.com

Sitma France S.A.S.
603 Rue du Maréchal Juin
Z.I. Melun-Vaux le Pénil
B.P. 28
77013 Melun Cedex
France

Tel. + 33 01 6483 5353
Fax + 33 01 6437 8945

sitma@sitma.fr
www.sitma.com

Sitma U.S.A., Inc.
45 Empire Drive
St. Paul,
MN 55103
United States
of America

Tel. + 1 651 222 2324
Fax + 1 651 222 4652

sitma@sitma.com
www.sitma.com

Sitma Japan, K.K.
7-5-47, Akasaka,
Minato-Ku
Tokyo
107-0052
Japan 

Tel. + 81 3 5575 3113
Fax + 81 3 5575 3124

sitma@sitma.jp
www.sitma.jp

Certyfikaty

07
/1

3 
- 4

00
 - 

G
B 

  w
w

w
.ti

po
lit

og
ra

fi
 a

fg
.c

om

Przedstawicielstwo w Polsce:

Norma System Sp. z o.o. 
ul. Sielankowa 7
04-879 Warszawa 

Tel. +48 22 615 50 79

info@normasystem.com.pl
www.sitma.pl


