ZAKLEJARKA COMARME GEM 52 NEW
COMARME jest włoską firmą, która produkuje szeroką gamę zaklejarek do kartonów. Z
uwagi na dużą różnorodność – maszyny COMARME są stosowane w wielu branżach.

GEM 52 NEW
ZAKLEJARKA NA TAŚMĘ
SAMOPRZYLEPNĄ

Włoska firma COMARME to światowy lider w
produkcji maszyn do zaklejania kartonów. Wśród
szerokiej gamy produktów COMARME posiada:
zaklejarki do taśmy samoprzylepnej,
podgumowanej, oraz składarki kartonów. Firma
funkcjonuje na rynku ponad 100 lat,
wykorzystując doświadczenie zdobyte podczas
projektowania kolejnych maszyn.

Na zdjęciu: zaklejarka nowej generacji, na taśmę samoprzylepną, do kartonów; produkcja: firma COMARME, model GEM 52 NEW.

ZAKLEJARKA COMARME GEM 52 NEW
Charakterystyka urządzenia:
GEM 52 NEW jest półautomatyczną zaklejarką nowej generacji. Maszyna jest przeznaczona do klejenia kartonów – za pomocą taśmy
samoprzylepnej – zarówno od dołu, jak i od góry. Jest to maszyna – tak, jak i inne zaklejarki z serii GEM – zbudowana w oparciu o
modułową konstrukcję, a koncepcja ta zakłada uniwersalność i możliwość adaptowania części zamiennych.

Wymiary maszyny

Dane techniczne i cechy maszyny GEM 52 NEW:
8. Prowadzenie kartonów za pomocą łożysk, a nie
obracających się śrub, jak w starym modelu.
Parametry rolki z taśmą i kartonu (dane w mm):

Budowa maszyny:

A = do 360
B = 25 – 75
C = 76
L = 150 - ∞
W = 100 – 500 H = 100 – 500 S = 25 – 75
Rodzaje głowic zaklejających:
T21-T21,5-T22-T23

T32-T33

TH22-TH23
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Mocowanie głowicy zaklejającej jest zaprojektowane
tak, żeby pasowało do każdej głowicy i żeby głowice
można było bez trudu wymieniać.
Taki sam silnik w maszynach serii GEM (520, 670).
Mocowanie każdej głowicy za pomocą takich samych (i
żadnych innych) śrub, jak w starym modelu.
Rolki φ 40 mm zamiast 32 mm, jak w starym modelu.
Mocniejsza konstrukcja.
Ramiona pasów prowadzących są umieszczone na
krawędziach maszyny, ułatwiając montaż
różnorodnych pasów; standard: H = 50, 30 lub 70 mm.
Podawanie kartonów z prawej strony maszyny.

Cechy maszyny:
 Wydajność – do 800 kartonów na godzinę.
 Prędkość przepływu kartonów: 22 metrów na minutę.
 Ciężar maszyny: 112 kg.
 Temperatura otoczenia maszyny (podczas pracy): od
+5oC do +35oC.
 Klasa szczelności: IP = 54.
 Zasilanie: 380 / III / 50 Hz + uziemienie.
 Zainstalowana moc: 0,25 kW.
 Nóżki ze stałą stopką, opcjonalnie – nóżki z kółkami:

