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Systémy balení INDUSTRIAL MACHINERY
se vždy vyplatí

Až o 60% nižší
cena balení.

Solidní balení
chrání před
krádežemi.

Trvalé a stabilní
spojení.

Balíte do krabic? Posíláte balíky?
Použitím sešívačky s kovovými
sponami namísto lepící pásky můžete
ušetřit až 60% nákladů spojených
s balením a zkrátit čas balení až na
polovinu. A to vše při kvalitnějším
zavření krabice než při použití lepící
pásky.

Uzavření zásilky pomocí profesionálních sešívaček s kovovými sponami
způsobí, že případné otevření krabice
je nemožné bez viditelného a trvalého
poškození kartonu, což do značné
míry eliminuje riziko krádeže zboží
z uzavřené krabice během přepravy
k zákazníkovi.

Kovová spona spojí pevně všechny
vrstvy kartonu (včetně 7-vrstvého) a
zaručí stabilitu krabic během transportu a skladování.

Garance spokojenosti IM servis.

Projektováno pro
náročný provoz.

Ekologické i ekonomické.

Garantujeme příjezd servisního technika do 24-48 hodin od nahlášení
závady, při vážnější závadě možnost
zapůjčení náhradního stroje po dobu
opravy. 100% dostupnost spotřeních
materiálů pro všechny typy námi
dodávaných zařízení.

Všechny námi dodávané stroje a
zařízení této řady jsou projektovány
a vyrobeny z odolných materiálů a
jsou připraveny pro trvalý provoz i
v náročných podmínkách při nízké
poruchovosti.

Nyní, namísto nákupu drahých výplňových materiálů k ochraně zboží si
můžete ve vlastní firmě vyrobit tyto
materiály sami a zároveň se zbavit
kartonového odpadu.

Sešívačky pro výrobu kartonových krabic

Stacionární sešívačky RG

Typová řada RG jsou sešívačky o solidní konstrukci, navržené především pro
výrobce obalů. Zařízení je ukázkovým spojením bezpečnosti práce, funkčnosti,
snadné obsluhy i servisu. Umožňuje spojování v délce do 2 metrů včetně 7 vrstvých lepenek.
Možnost regulace úhlu sešívání, zaručuje optimální využití archu lepenky a výměnné zásobníky kovových spon dávají možnost spojování jak obrovských kartonů tak i malých krabiček.
Sešívačka po sešlápnutí pedálu pracuje v automatickém režimu práce s plynulou
regulací rychlosti sešívání (do 3 cyklů za sekundu), což umožňuje přizpůsobit
tempo práce stupni komplikovanosti kartonu a šikovnosti obsluhy.
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Solidní výměnná hlavice s regulovaným
úhlem šití
Rameno do 2 000 mm
délky kartonu

Regulovaná
hloubka šití
Plynulá regulace
rychlosti sešívání

Profilovaná výměnná
kovadlinka (B nebo C)

B

Ocelový, chromovaný
výměnný zásobník
uspůsobený pro různé
délky kovových spon

Vlastní manometr a filtr
tlakového vzduchu

C

Regulace
nožek

Nožní ovládání umožňuje mít volné ruce při
skládání a přidržování
kartonu

Po stisku pedálu práce
v automatickém režimu

RG 1750

TYP SEŠÍVAČKY

RG 1000

RG 1500

RG 1750

Délka ramene [mm]

1000

1500

1750

2000

Pracovní výška [mm]

1100

1100

1100

1100

Typ zásobníku – Typ sponek/
délka nožek – obsah zásobníku

Výměnný
Výměnný
Výměnný
Výměnný
Výměnný
Výměnný

zásobník
zásobník
zásobník
zásobník
zásobník
zásobník

Úhel sešívání
Hmotnost [kg]
Rozměry (d x š x v) [mm]
Výkon
Napájení [V]

RG 2000

16/15 DA – 16DA/10, 16DA/13, 16DA/15 – 400 spon
16/18 DA – 16DA/13, 16DA/15, 16DA/18 – 400 spon
16B/18 – 16B/10, 16B/12, 16B/15, 16B/18 – 300 spon
16B/22 – 16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22 – 300 spon
32J – 32J/22, 32J/25, 32J/28, 32J/32 – 200 spon
35 – 35/15, 35/18, 35/22, 35/24 – 200 spon

regulovaný: 50, 300, 450, 700, 900
52
1300x920x1640

80

100

1830x1200x1700

2100x1200x1700

160
2400x1200x1700

Plynule regulovaný do 3 spojů / sekunda
230-240 V, 50-60 Hz

Tlakový vzduch [bar]

5-6

Spotřeba tlakového vzduchu [m3/h]

2,2
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Stacionární sešívačky

Stacionární sešívačky chrakterizuje výjimečně snadná obsluha a servisu. Dávájí možnost rychlého a trvalého spojování boků kartonů. Široký sortiment zaručuje optimální
výběr správného zařízení. Dodávané jsou ve verzi pneumatické (P) a mechanické (M).
Typová řada 340 a 350 jsou sešívačky nezastupitelné v každém skladu. Je možné
objednat přídavné zařízení s ramenem pro spojování boků kartonů vyměnitelným
za jiné určené pro spojování dna kartonů. Takto budete mít prakticky dva stroje v
ceně jednoho.
Typová řada 750 kromě požadavků běžných uživatelů uspokojuje také potřeby
firem vyrábějících kartonové obaly.
Úhlová sešívačka – 550 K – umožňuje sešívání pod úhlem 45°.
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Výměnná hlavice

Rameno do 750 mm délky šitého kartonu
(v mechanické verzi do 1 000 mm délky)

Úhlová sešívačka
550 K umožňuje
sešívání pod úhlem
45°

Profilovaná výměnná
kovadlinka (B nebo C)

B

Ocelový pochromovaný
zásobník uzpůsobený pro
kovové spony různých
délek

Regulovaná
hloubka šití

P 550 K

Vlastní manometr a filtr
tlakového vzduchu

C

Regulace
nožek
Pneumatický
nožní pedál

P 550
MODEL
SEŠÍVAČKY

M 340

Délka ramene [mm]
Pracovní výška [mm]
Typ zásobníku – Typ sponek/
délka nožek – obsah zásobníku

M 340
P 340

M 550
M 550 K

940

840

340
840
Výměnný
Výměnný
Výměnný
Výměnný
Výměnný
Výměnný

P 550
P 550 K

M 750

550

zásobník
zásobník
zásobník
zásobník
zásobník
zásobník

16/15 DA
16/18 DA
16W
16B/18
16B/22
35

P 750
750

940

16DA/10, 16DA/13, 16DA/15
16DA/13, 16DA/15, 16DA/18
1610W, 1613W 		
16B/10, 16B/12, 16B/15,16B/18
16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22
35/15, 35/18, 35/22, 35/24

840

940

400 spon
400 spon
500 spon
300 spon
300 spon
200 spon

Úhel sešívání

900

900 lub 450 (typ K)

900

Hmotnost [kg]

25

35

44

800x720x1200

950x720x1200

1250x920x1320

Rozměry (d x š x v) [mm]
Tlakový vzduch [Bar]

5-6

Výkon
Spotřeba tlakového vzduchu [m3/h]

5-6

5-6

do 2 spojů / sekunda
1,5

1,5

1,5
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Sešívačky dna kartonu
Sešívání dna kartonu vyžaduje vysokou rychlost práce a garanci mechanické pevnosti spoje při transportu. Možnost výměny za rameno
pro šití boků kartonu, díky své univerzálnosti jsou nezastupitelné v
každém skladu nebo balírně.

Výměnná hlavice

Rameno pro délku šití kartonu
340 a 550 mm

Profilovaná
výměnná
kovadlinka
(B nebo C)

B

Ocelový pochromovaný zásobník uzpůsobený pro různé délky
kovových spon

Regulovaná
hloubka šití

C

Vlastní manometr a filtr
tlakového vzduchu

Možnost výměny za
rameno

Regulace
nožek
Pneumatický
nožní pedál

P 550 D
MODEL SEŠÍVAČKY

M 340 D

Délka ramene [mm]
Pracovní výška [mm]
Typ zásobníku – Typ spon/délka
nožek – obsah zásobníku

M 550 D
P 340 D

340
840

Rozměry (d x š x v) [mm]
Tlakový vzduch [Bar]

940
Výměnný zásobník
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940

840

35 – 35/15, 35/18, 35/22, 35/24 – 200

spon

900
25

30

800x720x1200

950x720x1200
5-6

Výkon
Spotřeba tlakového vzduchu [m3/h]

P 550 D
550

Úhel sešívání
Hmotnost [kg]

M 550 D

5-6
do 2 spojů / sekunda

1,5

1,5

Sešívačky pro dno a víko, sešívačky pro
dýhové odnosné košíky na ovoce
Sešívačka kartonů typ dno+víko v místě balení zboží šetří prostor pro skladování kartonů a šetří náklady spojené s přepravou sešitých kartonů od výrobce ke spotřebiteli. Vysoká verze této sešívačky umožňuje výhodnou a vydatnou produkci tohoto typu kartonového obalu např.o rozměru europalety
800 x 1 200 mm.
Sešívačka dýhových košíků na ovoce typ P340W , úzký typ kovových
spon je předurčen pro sešívání obalů z dýhy – npř.košíků na ovoce apod.
Výměnná hlavice

Ocelový pochromovaný výměnný zásobník
uzpůsobený pro různé
délky kovových spon

Profilovaná výměnná kovadlinka
(B nebo C)

regulace
hloubky šití

B

C

Zvýšená
konstrukce

Nožní ovládání umožňující mít
volné ruce pro přidržování a
skládání kartonu

M 340 W
MODEL SEŠÍVAČKY

P 340 T

M 340 T

P 340 T

Délka ramene [mm]

Výměnný
Výměnný
Výměnný
Výměnný
Výměnný

zásobník
zásobník
zásobník
zásobník
zásobník

16/15 DA
16/18 DA
16W		
16B/18
35		

940
16DA/10, 16DA/13, 16DA/15
16DA/13, 16DA/15, 16DA/18
1610W, 1613W		
16B/10, 16B/12, 16B/15,16B/18
35/15, 35/18, 35/22, 35/24

30

spon
spon
spon
spon
spon

800x720x1720

25
800x720x1600

800x720x1200
5-6

Tlakový vzduch [Bar]

Spotřeba tlakového vzduchu [m3/h]

400
400
500
300
200

900

Hmotnost [kg]

Výkon

P 340 W

1240

Úhel šití

Rozměry (d x š x v) [mm]

Regulace
nožek

340

Pracovní výška [mm]
Typ zásobníku – Typ spon/délka
nožek – obsah zásobníku

M 340 T

do 2 spojů / sekunda
1,5
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Sešívačky pro zavírání kartonových krabic.
Balení až o 60% levněji a až o 100 % rychleji.

Ruční sešívačky série A a C
Zavírání kartonů za použití sešívání je nejrychlejší technika balení, při velmi vysoké mechanické odolnosti spoje. Naše sešívačky jsou přeurčeny pro práci v těžkých pracovních podmínkách. Pevná ocelovo hliníková konstrukce zaručuje vysokou
odolnost proti mechanickému poškození garantují vysokou bezporuchovost. Vysoký
komfort práce díky nízké hmotnosti sešívačky s lehkými a přesto pevnými díly.

Stolek pro sešívání dna
Umožňuje sešívání dna obalu při
použití ruční sešívačky. Regulovatelná výška do 78 cm.

Ergonomický
protiskluzný
gumový úchyt

Regulace síly
dotahu pacek
sešívačky

Možnost regulace
hloubky sešití

MA 15-18

Snadné a rychlé
plnění zásobníku

Lehký a pevný
korpus

možnost použití
dvou
různých délek
nožek kovových
spon

MODEL SEŠÍVAČKY
Typ spon / délka nožek

MA/15-18 PA/15-18
35/15, 35/18

PA 15-18
MC/15-18

32/15, 32/18

Obsah zásobníku
Hmotnost [kg]
Rozměry (d x š x v) [mm]
Tlakový vzduch [Bar]
Výkon
Spotřeba tlakového
vzduchu [m3/h]

PC/15-18

MA/18-22

PA/18-22

PCJ/22

35/18, 35/22

32J/22

100 spon
1,7

2,0

1,7

433x115
x220

415x115
x220

433x115
x220

2,0
415x115
x220

1,8
433x115
x220

2,5

2,1
415x115
x220

5-7

5-7

5-7

2 spojů /
sekunda

2 spojů /
sekunda

2 spojů /
sekunda

0,067

0,067

0,067
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Sešívačka MP
Ruční pneumatická sešívačka pro zavírání kartonových krabic

MODEL SEŠÍVAČKY
Obsah zásobníku
Typ spon / délka nožek
Hmotnost [kg]
Rozměry (d x š x v) [mm]

MP/15-18
100 spon
35/15, 35/18
1,59
300x100x200

Tlakový vzduch [Bar]
Výkon
Spotřeba tlakového vzduchu [m3/h]

5-7

2 spojů / sekunda
0,067

Série JUMBO
Zařízení pro zavírání velkých kartonů z hrubých 5 a 7
vrstvých lepenek.
MODEL SEŠÍVAČKY

JM/25-28

JM/32-35

32J/25, 32J/28

32J/25, 32J/28

Obsah zásobníku
Typ spon / délka nožek
Hmotnost [kg]
Rozměry (d x š x v) [mm]
Tlakový vzduch [Bar]
Výkon
Spotřeba tlakového vzduchu [m3/h]

Rolková sešívačka
Rolková sešívačka pro zavírání kartonů, díky uzpůsobení zásobníku na 1 000 spon
je ideálním nářadím všude, kde je vyžadovaný vysoký výkon. Např. při pásovém
systému balení. Sešívačka pracuje se sponami o délce nožek 15 a 18 mm, obsahuje regulaci
hloubky šití a síly dotažení pacek.
MODEL SEŠÍVAČKY

RA/15-18

Obsah zásobníku

1000 spon

Typ spon / délka nožek

T-15, T-18

Hmotnost [kg]
Rozměry (d x š x v) [mm]

233x115x230

Tlakový vzduch [Bar]

5-7

Výkon
Spotřeba tlakového vzduchu [m3/h]
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2,38

2 spojů / sekunda
0,067

JM/38

100 spon

6
360x174x335
5-7

2 spojů / sekunda
0,067

32J/38

Kroužková sešívačka RING
Sešívačka pro spojování ovinutým kroužkem. Snadno a rychle jím uzavřeme
fóliové pytle, síťky a sáčky, spojíme oka sítí, řetězů, nebo svážeme lana a
dráty. Používá se také při napínání pružin při výrobě matrací. Dodává se ve verzi
mechanické i pneumatické.

Objemný, snadno
obslužný zásobník

lehká
pevná
konstrukce

ergonomický
pogumovaný úchyt

P-RING 5
PRS-5

speciální spony pro sešívání
do kroužku

MODEL SEŠÍVAČKY
Typ spon
průměr [mm]
Obsah zásobníku

P-RING 5

P-RING 8

M-RING 7

15-ring
průměr 5

15-ring
průměr 8

16-ring
průměr 7

PRS-5

PRM-8

100 spon

50 spon

Hmotnost [kg]

1,4

0,35

Rozměry
(d x š x v) [mm]

350x220x89

180x60x25

Tlakový vzduch [Bar]
Výkon
Spotřeba tlakového
vzduchu [m3/h]

5-7

M-RING 7

100 spojů / minuta
0,112
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Univerzální sešívačka SP:
(1 zařízení – 3 využití)

Univerzální sešívačka SP
Univerzální sešívačka SP obsahuje 3 výměnné kovadlinky, díky kterým se hodí zároveň pro sešívání dna a víka (a), blistrů
(b), dlouhých kartonů (c) a rovněž tak pro spojování jiných materiálů. Lehký korpus oceníte při intezivní práci.

Lehká odolná
konstrukce

Prostiskluzný
úchyt
Reduktor
tlaku

objemný snadno
obslužný zásobník

Tři typy výměnných
kvadlinek (A, B, C)
použití spon o různých
délkách nožek

50a
SP-50

50b

MODEL SEŠÍVAČKY

SP-50

Typ spon / délka nožek

zásobník SB - SB/10, SB/13, SB/16
zásobník SBw - SBw/6, SBw/10,
SBw/13, SBw/16,

Obsah zásobníku

50c

SB- 100 spon
SBw - 200 spon

Hmotnost [kg]

2,2

Rozměry
(d x š x v) [mm]

370x55x240

Tlakový vzduch [Bar]
Výkon
Spotřeba tlakového
vzduchu [m3/h]

2,1-3,9
2 spojů / sekunda
0,067
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Sešívačka HSP
Typová řada HSP je univerzální područní mechanická sešívačka hodící se do každého skladu. Sestává z ocelové konstrukce a 3 výměnných kovadlinek: pro spojování boků a zavírání
malých kartonů, blistrů, sáčků, apod.

MODEL
SEŠÍVAČKY
Typ spon /
délka nožek

HSP-12
73/6, 73/8,
73/10, 73/12

Obsah
zásobníku

84 spon

Hmotnost [kg]

0,46

Rozměry
(d x š x v) [mm]

190x24x100

Kladívková sešívačka
Područní sešívačka, díky dlouhé rukojeti slouží pro připevňování etiket a značení palet, spojování fólií lepenky a jiných
tenkých teriálů.

MODEL
SEŠÍVAČKY
Typ spon /
délka nožek

HT
T50-6, T50-8,
T50-10

Obsah
zásobníku

180 spon

Hmotnost [kg]

0,9

Rozměry
(d x š x v) [mm]

300x56x37

Paletová sešívačka
Tato sešívačka slouží propřipevňování kartonů k dřevěné paletě. Díky dlouhým násadám (100cm nebo 150 cm pro vysoké
kartony) umožňuje komfortní práci ve vzpřímené pozici.

MODEL
SEŠÍVAČKY
Typ spon /
délka nožek

MPT
1000

35/15, 35/18

Obsah
zásobníku
Hmotnost [kg]
Rozměry
(d x š x v) [mm]
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MPT
1500

65 spon
3

3,3

1165
1665
x240x75 x240x75

Typy, rozměry a vzhled kovových spon
SPONY

TYP

ŠÍŘKA

DÉLKA NOŽEK

T

1,27

6; 8; 10

73

1,25

6; 8; 10; 12

SBw

1,27

6; 10; 13; 16

SB

2,6

10; 13; 16

16w

1,0

10; 13

16DA

1,35

10; 13; 15; 18

16B

1,8

10; 12; 15; 18; 22

32
T-roll

1,9
1,9

15; 18; 22
15; 18

32J

2,3

22; 25; 28; 32; 35; 38

35

2,3

15; 18; 22; 24

Drát plochý a kulatý
ROZMĚR
DRÁTU

PEVNOST

TYP
POKOVENÍ

HMOTNOST
ROLKY

0,5 x 2,5

880-930N/mm2

Cu, Zn

2,5kg 10kg 15kg

0,6 x 2,5

880-930N/mm2

Cu, Zn

2,5kg 10kg 15kg

0,8 x 2,5

880-930N/mm2

Cu, Zn

2,5kg 10kg 15kg

0,6 kulatý

780-830N/mm2

Cu, Zn

2,5kg 15kg

0,8 kulatý

780-830N/mm2

Cu, Zn

2,5kg 15kg
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Stroj pro výrobu fixačních výplní do kartonů pro ochranu zboží
z použitých krabic
Návratnost investice do nákupu tohoto zařízení je
výjimečně krátká, podle rozsahu výroby se
pohybuje od 2 měsíců do 1 roku.

Toto zařízení slouží pro výrobu velmi levného výpňového fixačního materiálu metodou recyklace použitých kartonových krabic pocházejících z balení ve kterým
jste dostali zboží, nebo vykupovaných od jiných firem. Úspory vznikající z použití
tohoto materiálu jsou obrovské a mohou dosahovat až 90%
Tento výpňový fixační materiál je dokonalou ekologickou alternativou polystyrenových chipsů, bublinkové fólie, sáčků plněných vzduchem, apod. Jeho hlavní výhodou je nízká pořizovací (výrobní) cena, univerzálnost a ekologický charakter.
Stroj vyrábí dva různé typy výplní:

•

pokrčený (předem nakrčený materiál značně ulehčuje proces balení, eliminujíc
potřebu ručního formování a zároveň má lepší chranné vlastnosti – je měkčí)

•

Ploché archy na způsob tahokovu – nařezaná lepenka je dobře tvarovatelná,
dá se použít např. na ovinutí okolo zboží, nebo prokládání produktů jako talíře,
láhve apod.
Pokrčená výplň
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Ploché naříznuté archy

Stroj je opatřen podávacím
stolkem a možností
mechanické regulace šířky
výplně

Stroj je vybaven tvrzenými
výsekovými válci o dlouhé
životnosti

Rychlé zapnutí
a vypnutí

cyklus práce umoňuje přiřezání
výplně na potřebnou šířku, nebo i
„přistřižení” lepenkové proložky
na potřebnou šířku, bez nutnosti
zpracovat celý karton na výplň

Tepelně elekrická
ochrana motoru chrání
motor před poškozením

Tichá práce motoru
do 65 dB

Úsporný trojfázový motor
0,75 nebo 1,1 kW v modelech
320 a 330 garantuje velkou
sílu při nízké spotřebě
energie

Výsypka u modelu
440 umožňuje
odprašnění
Stabilní pevná
konstrukce

Kolečka s možností blokace umožňují
snadné přesuntí stroje z místa na
místo

MODEL

EKOMET 320

Délka kartonu

EKOMET 330

EKOMET 440

neohraničená

Max. šířka výplně [mm]

320

330

440

Tloušťka kartonu [mm]

0-10

0-15

0-18

11

12

20

do 5

do 8

do 20

400 / 50

400 / 50

400 / 50

0,75

1,1

4

Rychlost průchodu strojem [m/min]
Vydatnost - výkon [m3/h]
Napájení [V/Hz]
Příkon [kW]
Rozměry (d x š x v) [mm]
Hmotnost [kg]

1070x660x660
150

160

1260x820x880
310
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info@industrial-machinery.cz
+420 - 775 775 870
+420 - 775 775 868
+420 - 732 225 552
+420 - 226 01 33 77

obchodní oddělení
výroba a rozvoz
servis strojů a marketing
e-FAX

INDUSTRIAL MACHINERY s.r.o. je mladá výrobně-obchodní společnost zaměřená především na dodávky
A) obalových materiálů pro průmysl jako jsou:
• stretch fólie (ruční i strojní)
• LDPE a HDPE fólie
• LDPE, HDPE a PP pytle a sáčky
• LDPE a HDPE paletizační pytle
• bublinková fólie až do šíře 200 cm (2 i 3 vrstvá)
• přířezy a proložky z bublinkové fólie
• sáčky a pytle z bublinkové fólie
• pěnový polyetylen v rolích
• přířezy a proložky z pěnového polyetylenu
• krabice z 3, 5 a 7 vrstvých vlnitých lepenek
• ozdobné dárkové krabičky (zakázková výroba)
• dvouvrstvá vlnitá lepenka v rolích (vlna E, B, C) až do šíře 210 cm
• třívrstvá vlnitá lepenka v arších (vlna E, B, C)
• přířezy a proložky z 2, 3 a 5 vrstvých vlnitých lepenek
• mřížky z 3 a 5 vrstvých vlnitých lepenek
• hladká strojní lepenka v rolích
• přířezy a proložky z hladké strojní lepenky
• speciální dvouvrstvá vlnitá lepenka se samolepící vrstvou
• speciální pružné vlnité lepenky
• speciální příčně rylovaná dvouvrstvá vlnitá lepenka
• speciální bílá dvouvrstvá vlnitá lepenka pro potravinářský průmysl s atestem
• speciální barevné dvouvrstvé vlnité lepenky (vlna E) pro výrobu ozdob.krabiček
• PP samolepící pásky
• PP samolepící pásky s 1-4 barevným potiskem mezi pásku a lepidlo HOTMELT
• speciální oboustranné lepící pásky pro výrobu LDPE a PP sáčků
• obyčejné oboustranné lepící pásky
• maskovací (krepové) lepící pásky
• PP, PET, PES nebo ocelové vázací pásky
• spotřební materiál a technika pro vázací pásky
• papírové ochranné hrany
• výplňové fixační materiály (PS tělíska, papírová vlna, apod.)
B) strojů pro obalový průmysl jako jsou:
• převíječky a řezačky stretch fólií (automat a poloautomat)
• ovíječka pro skupinové balení ručních stretch fólií
• řezačky papírových dutinek
• výrobník papírové vlny z odpadního kartonu
• sešívačky kartonů
• kartonážní stroje – jako npř. kruhové nůžky
• automat pro výrobu sáčků se zipem
• automat pro výrobu sáčků z bublinkové fólie
• extrudery pro výrobu bublinkých fólií (2 i 3 vrstvých) až do šíře 200 cm
• extrudery pro výrobu stretch fólií
• linka pro výrobu dvouvrstvé vlnité lepenky
• řezačka měkkých rolovaných materiálů (jako lepenka, bublinková fólie, pěnový PE)
• a další

www.industrial-machinery.cz

