
ZAKLEJARKA.PL
COMARME GEM 52

Uniwersalna zaklejarka
do zaklejania kartonów

taśmą klejącą

Korzyści
doskonała do zaklejania kartonów na
produkcji i w magazynie
mobilna na kołach z możliwością
szybkiego przemieszczenia wg potrzeb w
magazynie lub na produkcji 

Zadzwoń już teraz 605 318 315

NOWOŚĆ! OPCJA ENERGOOSZCZĘDNA STAND-BY



Pakujesz więcej niż 50 kartonów dziennie, kup zaklejarkę
prosta w obsłudze, łatwe zakładanie rolki z taśmą
gotowa do pracy po włączeniu do gniazdka
łatwo dostosować do kartonów o różnych wymiarach
na kółkach, łatwo i szybko można ją przestawić wg potrzeby

 

Dostawa po ustaleniu stanu magazynowego już od 48 h

Zadzwoń już teraz 605 318 315

Gotowa do pracy zaklejarka

dostarczamy gotową do pracy zaklejarkę 
zaklejarka ma  już założone 2 rolki taśmy na głowicy do zaklejania
klap dolnych i klap górnych
jeśli zaklejarka jest dostępna w naszym magazynie czas dostawy
wynosi 48 godzin od zamówienia
do zaklejarek dostarczamy w dobrej cenie wysokiej jakości taśmy
klejące na kleju solvent 48 mm szerokie i 900 m długie

 
Co zyskujesz kupując naszą zaklejarkę 

szybkie i tanie zaklejanie kartonów klapowych
zaklejenie klap dolnych i górnych jednocześnie zajmuje ok. 1 sekundy
prędkość pasów bocznych 22 m/sekundę
powtarzalność zaklejania
niezawodność procesu zaklejania kartonów w magazynie lub na
produkcji

 
Nawet najsprawniejszy pracownik nie jest w stanie zakleić tak szybko
kartonu od dołu i od góry ręcznym dyspenserem taśmy.
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OPCJA ENRGOOSZCZĘDNA STAND-BY
Model zaklejarki GEM 52 może być wyposażony w dodatkowy moduł
zawierający fotokomórkę i skrzynkę sterowniczą. Fotokomórka znajduje
się na wejściu i w momencie, gdy nie będzie kartonów na maszynie
automatycznie po ok. 10 sekundach zatrzymają się pasy boczne. W ten
sposób, gdy maszyna nie pracuje nie pobiera także energii elektrycznej.
Czas reakcji można ustawić. Skrzynka sterująca zainstalowana jest tak
jak widać poniżej na zdjęciu.
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Transporter na wejściu i wyjściu
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Koła do wersji mobilnej
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Głowice zaklejające T22 TOP i BOTTOM
taśma 48mm szer. x 900 m dł. zakładka 5 mm
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System domykania 3 klap górnych jako opcja

System domykania klap górnych standard



DI-ZET Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Patriotów 24, 04-933 Warszawa

Tel.: 501 685 074
Email.: kontakt@di-zet.pl

www.Zaklejarka.pl
 

Sprzedaż, dostawa, montaż, cześci, serwis

Zaklejarka.pl





Szybki kontakt: 605 318 315  www@dizet.pl


