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MAILABAG to automatyczne, pionowe maszyny zgrzewające, służące do pakowania 

gazet, czasopism, katalogów, oraz różnych próbek i dodatków do nich. 

 

MAILBAG
LINIA MASZYN DO 

PAKOWANIA PIONOWEGO

 Pionowe maszyny zgrzewające typu MAILBAG, 

produkowane przez włoską firmę MINIPACK-

TORRE to urządzenia, które bardzo ułatwiają 

pakowanie prasy i różnych wydawnictw 

reklamowych w pakiety. Sprawdzają się także, 

gdy do wydania trzeba „dopakować” próbkę, 

czy niewielki gadżet. Idealne rozwiązanie dla 

sortowni i wydawnictw. 
  

 

Na zdjęciu: pionowa maszyna do workowania produktów, MAILBAG, włoskiej firmy MINIPACK-TORRE 



 
X-BAG 

 

MAILBAG – charakterystyka maszyny: 

• MAILBAG jest maszyną, którą najlepiej charakteryzują następujące cechy: 

o Wysoka wydajność i jakość wykonania maszyny 

o Niskie zużycie materiałów eksploatacyjnych 

o Bardzo duża prostota działania i łatwość obsługi 

o Niskie koszty użytkowania maszyny 

• MAILBAG jest to automatyczna maszyna zgrzewająca – w pionie – służąca 

do pakowania gazet, czasopism, magazynów, katalogów, lub innych 

publikacji. Maszyna tworzy z nich zgrabnie zapakowane pakiety, lub zgrzewa 

w jednolitą paczkę czasopismo i dołączoną do niej próbkę (jak 

zaprezentowano na zdjęciu obok), lub niewielki gadżet.  

• Maszyna MAILBAG sprawdza się w sortowniach prasy, magazynach, wydawnictwach reklamowych, oraz przy 

konfekcjonowaniu paczek typu: katalog wakacyjny + próbka kremu do opalania + klapki plażowe. 

• Maszyna używa rolki z folią, która jest zamontowana na napędzanym podajniku. Specjalny adapter chwyta folię, 

tworząc z niej zgrzaną „kopertę”, w której znajduje się ofoliowany produkt/produkty. Gdy proces jest 

zakończony – opakowany produkt jest wyrzucany na zewnątrz maszyny. Prościej nie można! 

Cechy maszyn MAILBAG: 

• Cyfrowy panel kontrolny 

• Automatyczny regulator długości pakowanych 

broszur/ulotek, wyposażony w fotokomórkę 

• Niezależny rzewód prętów zgrzewających 

• Elektroniczny kontroler odcięcia temperatury 

• Zintegrowany licznik produktów 

• Produkty do spakowania dostarczane 

automatycznie 

• Duża płyta robocza 

Dane techniczne: 

• Wydajność: <1.200 cykli na godzinę 

• Zasilanie: 230 V 

• Max. moc: 0,5 kW 

• Wymiary: 600 x 830 x 1.050 mm; waga: 144 kg 

Wyposażenie opcjonalne: 

• Napędzany podajnik taśmowy odprowadzający 

• Podwójna fotokomórka do folii z nadrukiem 

• Wlot produktów (determinujący maksymalne 

wymiary produktów): 

o 180 x 8/12/15/20 mm (wysokość 

produktów) 

o 140 x 5/18 mm (wysokość produktów) 

• Włącznik nożny 

• Podajnik doprowadzający 

• Podajnik do czasopism 

• Automatyczny, poziomy system podawania 

produktów 

• Tunel obkurczający 

Pakowanie za pomocą MAILBAG: 

1. MAILBAG gotowy do pracy 

2. Pakowanie czasopism 

3. Zapakowany w folię produkt 

gotowy 

4. System do zmiany szerokości 

wlotu produktów 

5. Licznik cykli 

  

   
 


