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

GEM 520 GP
ZAKLEJARKA NA TAŚMĘ
PODGUMOWANĄ

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

Na zdjęciu: zaklejarka do kartonów firmy COMARME, model GEM 520 GP – do taśmy podgumowanej.

ZAKLEJARKA COMARME GEM 520 GP
Charakterystyka urządzenia:
GEM 520-GP jest półautomatyczną zaklejarką, przeznaczoną do klejenia kartonów – za pomocą taśmy podgumowanej – zarówno
od dołu, jak i od góry. Jest to maszyna nowa na rynku, stworzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie klientów, którzy chcą
dodatkowo zabezpieczyć swoje produkty za pomocą kleju aktywowanego wodą. Taśma klejąca podgumowana wnika w strukturę
kartonu, wiążąc z nim klej w sposób nierozerwalny.

Dane techniczne maszyny GEM 520-GP:
• Wymiary maszyny

•

Parametry rolki z taśmą i kartonu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o A = do 460 mm
o B = 50 – 75 mm
o C = 50 – 80 mm
o L = 120 mm - ∞
o W = 120 mm – 650 mm
o H = 100 mm – 600 mm
Wydajność – do 900 kartonów na godzinę.
Prędkość przepływu kartonów: 18 metrów na minutę.
Ciężar maszyny: 220 kg.
Temperatura otoczenia maszyny (podczas pracy): od +5oC do +35oC.
Klasa szczelności: IP = 54.
Zasilanie: 380 / III / 50 Hz + uziemienie.
Zainstalowana moc: 50 kW.
Zalecane ciśnienie sprężonego powietrza: 6 bar.
Zużycie sproężonego powietrza: 0,7 nl na minutę.
Nóżki ze stałą stopką, opcjonalnie – nóżki z kółkami (patrz powyższy rysunek).

