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COMARME jest włoską firmą, która produkuje SKŁADARKI KARTONÓW czyli stacje do
formowania kartonów. Są to urządzenia półautomatyczne, wymagające operatora.

COMARME
PÓŁAUTOMATYCZNE
SKŁADARKI KARTONÓW

Włoska firma COMARME to światowy lider w
produkcji maszyn do zaklejania kartonów za
pomocą taśmy samoprzylepnej (tzw. SCOTCH).
Oferta COMARME to także składarki kartonów
– stacje do formowania kartonów i napełniania
ich produktami. Firma funkcjonuje na rynku
ponad 100 lat, wykorzystując doświadczenie
podczas projektowania kolejnych maszyn.

Na zdjęciu: półautomatyczna składarka kartonów, PP 08 firmy COMARME.

SKŁADARKI KARTONÓW COMARME
Składarki kartonów – charakterystyka urządzeń do formowania kartonów:

•

•

Składarki powodują, że formowanie pudeł kartonowych jest proste i łatwe. Odpowiednio nacięty arkusz kartonu
należy włożyć pod niewielkim kątem do maszyny, aby spasować klapy przednie i tylne. Poprzez trzymanie
kartonu i naciskanie go ku dołowi, a następnie przepchnięciu go do przodu, można aktywować (dzięki
pneumatycznym kontrolerom) zamykanie klap bocznych. Dzięki wykonaniu tych dwóch prostych czynności
wszystkie 4 dolne klapy są zagięte i pozostają zablokowane w odpowiedniej pozycji. Napełnianie kartonu przez
operatora jest bardzo łatwe i może być wykonywane obiema rękami. Następnie pneumatyczny kontroler
przepycha karton do stacji klejenia taśmą samoprzylepną.
Składarka może być połączona z maszyną z serii GEM 520 zaklejającą od dołu, tak, aby karton – już uformowany
i podklejony od dołu – można było przesłać dalej, do linii pakującej.

Składarki kartonów – porównanie poszczególnych modeli maszyn:

Składarka (Pack-Point) PP 08

Składarka (Pack-Point) PP 520/670

Dane techniczne maszyn:
dł.
wymiary maszyny
szer.
[mm]
wys.
wysokość blatu roboczego [mm]
waga maszyny [kg]
parametry klejonego kartonu
długość [mm]
szerokość [mm]
wysokość [mm]
zasilanie
zużycie prądu [kW]
transport kartonu do zaklejarki
Zużycie sprężonego powietrza na cykl
[nl/6 bar]
zalecane ciśnienie sprężonego powietrza
[bar/Pa]
opcja: kółka z hamulcem (4 szt.)
temperatura środowiska pracy [oC]

PP 08
1.240 – 1.550
790 – 805
868
650
125
Min.
Max
160
550
100
520
100
520
pneumatyczne
nie dotyczy
przepychanie ręczne

PP 520
1.375 – 1.945
716
868
650
163
Min.
Max
150
700
130
520
120
520
jednofazowe, 230 V
0,1
automatycznie (przycisk)

PP 670
1.537 – 2.250
866
868
650
200
Min.
Max
150
800
130
670
120
670
jednofazowe, 230 V
0,1
automatycznie (przycisk)

7,5/6 bar

13/6 bar

16/6 bar

4/4x105 Pa

4/4x105 Pa

4/4x105 Pa

od +5 do +35

od +5 do +35

od +5 do +35

