
   

Comi Pak
Společnost patrí, čo sa vývoja 
a kvality týka medzi absolútnu 
špičku v segmente twistovacích a 
klipovacích uzatváracích strojov, ale 
 ež strojov pre balenie do teplom 

zmrš  teľnej fólie. 
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Spoloènosť Comi Pak Engineering S.r.l. patrí, èo sa vývoja a kvality týka medzi absolútnu špièku v segmente twistovacích a 
klipovacích uzatváracích strojov, ale tiež strojov pre balenie do teplom zmrštite¾nej fólie. Spoloènosť Comi Pak vyrába širokú 
škálu poloautomatických i automatických strojov, ktoré je možné dodávať samostatne alebo do konfi gurácie s baliacimi 
strojmi FLOW PACK (vertikálnymi alebo horizontálnymi).

Stroje pre balenie do zmršťovacej fólie

Alpha pack

Poloautomatický stroj Alpha Pack pro balení do teplem smrštitelné fólie. 
Specifi kace:
• zatavení i smrštìní probíhá v jednom kroku
• anti-adhezní, tefl onem potažené svaøovací tìleso a speciální úchytný systém tìles eliminuje možné poškození produktu 

a zajišťuje plnou bezpeènost pracovníkù.
• transparentní komora s vysokým stupnìm tepelné rezistence (do 400°C) umožòuje sledování celého procesu a tím 

zajištìní nejlepších výsledkù
• perforaèní systém umožòuje evakuaci pøebyteèného vzduchu z balíèku pøi smrštìní
• robustní konstrukce opatøená koly umožòuje snadný pøesun stroje

Poloautomatické stroje

Uhlové baliace stroje so zváracím ramenom v tvare písmena L kombinované so zmršťovacou komorou alebo teplovzdušným 
tunelom sú vyrábané v nieko¾kých prevedeniach s rôznymi rozmermi zváracieho ramena. 
Zváracie teleso poskytuje kvalitné a rýchle zvarenie fólie. 

Vlastnosti

Model AP-4030 AP-5540 AP-5540A AP-8060

Výkon 0-350 ks/h 0-350 ks/h 0-400 ks/h 0-240 ks/h

Rozmery telesa 290x430 mm 420x550 mm 420x550 mm 600x800 mm

Max. rozmery výrobku 400x250x200 mm 500x380x250 mm 400x380x250 mm 750x550x250 mm

Váha stroja 100/120 kg 125/150 kg 145/180 kg 280/360 kg
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L-Sealery rad SL

Úhlové balicí stroje se svaøovacím ramenem ve tvaru písmene L kombinované se smršťovací komorou nebo horkovzdušným 
tunelem jsou vyrábìny v nìkolika provedeních s rùznými rozmìry svaøovacího ramena. Svaøovací tìleso poskytuje kvalitní a 
rychlé svaøení fólie. Tyto stroje jsou dodávány s èasovaným elektromagnetem nebo s pneumaticky ovládaným ramenem s 
možností nastavení automatického cyklu.

Poloautomatické L-Sealery modely SL

Volitelné provedení stroje SLM 4055T: 
• svaøovací rameno je ovládáno manuálnì + elektromagnet,
• svaøovací rameno je ovládáno automaticky prostøednictvím stlaèeného vzduchu

Rozmìry stroje (d x š x v) : 2610 x 810 x 1570 mm
Rozmìry ramena: 565 x 400 mm
Maximální rozmìr produktu: 530 x 400 x 180 mm



Comi Pak

Strana 4 info@petruzalek.sk

Automatické stroje

Automatické uhlové zváraèky typu L

Séria RC
• priestor pre manipuláciu s výrobkami je plne integrovaný;
• stroj je kontrolovaný riadiacim PLC OMRON CPM-2;
• nepretržité zahrievanie zváracích plôch s digitálnou kontrolou teploty;
• PTFE diel – potiahnuté zváracie teleso poskytujúce zvarenie gu¾atých rohov;
• rýchlosť motorov je nastavite¾ná pomocou frekvenèných menièov;
• ve¾ká kapacita zásobníka na navíjanie odpadkovej fólie;
• bezchybné nastavenie rozmeru balíèka;
• vertikálna a horizontálna fotobunka pre registráciu výrobkov;
• široká ponuka programov pre rozlièné výrobky;
• nastavite¾ná výška zváracej lišty so snímaèom priblíženia.

L-sealer RC 4535 C so zmršťovacím tunelom
Maximálne rozmery produktu: 480 x 340 x 120mm
Rozmery zmršťovacej komory: 400 x 200mm
Výkon: 0 - 1800 kusov/hodina

L-sealer RC 6040 s nastavite¾nou rýchlosťou
Maximálne rozmery produktu: 600 x 420 x 170mm
Výkon: 0 - 1800 kusov/hodina

L-sealer RC 6040/CS s centrálnym zvarom 
a nastavite¾nou rýchlosťou
Maximálne rozmery produktu: 600 x 420 x 240mm
Výkon: 0 - 1800 kusov/hodina

L-sealer RC 9060 s nastavite¾nou rýchlosťou
Maximálne rozmery produktu: 850 x 590 x 200mm
Výkon: 0 - 1500 kusov/hodina

L-sealer RC 9060/CS s centrálnym zvarom 
a nastavite¾nou rýchlosťou
Maximálne rozmery produktu: 850 x 590 x 300mm
Výkon: 0 - 1500 kusov/hodina

Rada RC ponúka nasledujúce modely:

Vlastnosti
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Automatické sealery s kontinuálnym zváraním 

Séria CM
• vertikálne a horizontálne fotobunky rozpoznajú dåžku produktu;
• automatické nastavené dåžky produktu pomocou kodéra;
• volite¾ná (neobmedzene) dåžka produktu;
• predné zváranie je vïaka bezkefového motora v pohybe tak, aby výsledkom bolo perfektné zváranie pri vysokých 

baliacich rýchlostiach;
• centrovanie zvaru je nastavené tak, aby bol vždy dosiahnutý zvar uprostred balièka;
• rolka fólie je umiestnená vo vnútri stroja pre ¾ahké nasadenie a prístup;
• plne automatický chod s volièom pre jednotlivé alebo nepravidelné produkty;
• prevíjanie odpadkovej fólie s vysoko kapacitným zásobníkom a nezávislým motorom.

Sealer CM 50-2N
2 pásy a statický predný zvar

Sealer CM 50-2N M
2 pásy a statický predný zvar model MAILING
Maximálne rozmery produktu: ….. x 400 x 200mm
Výkon: 0 - 1800 kusov/hodina

Sealer CM 80-2N
3 pásy a statický predný zvar
Maximálne rozmery produktu: ….. x 600 x 250mm 
Výkon: 0 - 1200 kusov/hodina

Sealer CM 100-2N
3 pásy a statický predný zvar
Maximálne rozmery produktu: ….. x 800 x 250mm

Sealer CM 50-TT
3 pásy a pohyblivý predný zvar
Maximálne rozmery produktu: ….. x 400 x 200mm
Výkon: 0 - 3600 kusov/hodina

Sealer CM 50-VSP
3 pásy, pohyblivý predný zvar a spojený vstupný pás
Maximálne rozmery produktu: ….. x 400 x 200mm

Sealer CM 50-BB
3 pásy, pohyblivý predný zvar a spojený vstupný pás
Maximálne rozmery produktu: ….. x 400 x 200mm

Sealer CM 80-TT
3 pásy a pohyblivý predný zvar
Maximálne rozmery produktu: ….. x 600 x 250mm
Výkon: 0 - 2600 kusov/hodina

Séria ponúka nasledujúce modely:

Vlastnosti
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Stroje na uzatváranie sáèkov klipom / twistom

Comi Pak M 408 

Elektrický patentovaný kliper s jednoduchou konštrukciou, pre jednoduché a 
bezpeèné používanie (Elektrický pohon) 

Vhodný pre klipování akýchko¾vek balíèkov prostredníctvom plastové klipovacie 
pásky s dvojitým drôtom. Model je ve¾mi tichý a rýchly, hoci sa jedná o stroj pre ruèné 
dávkovanie. 

• základný stroj nepotrebuje žiadne pneumatické pripojenie / kompresor 
• tento stroj sa jednoducho iba zapojí do zásuvky 
• dostupný vo verzii 230 alebo 110V (na vyžiadanie) 

Poloautomatické stroje

Jedná sa o rad menších strojov, ktoré možno ¾ahko umiestniť pri nedostatku miesta. Modely sú taktiež výkonné a spo¾ahlivé.

Technické parametre:
Dåžka klipu: 40 mm 
Výkon: cca 20 uzatvorenia za minútu 
Rozmery stroja (dåžka x šírka x výška): 680 x 700 x 1070 mm 
Váha stroja: 35 kg 

Comi Pak 104 TW

Tento model stroja má jednoduchú konštrukciu, ¾ahko sa obsluhuje a je vhodný pre uzatváranie  akýchko¾vek saèkov pomocou 
jednoduchej pásky s oce¾ovým drôtikom, ktorá je v prevedení na rolke. 

Spotrebný materiál pre balenie nie je nákladný. Vïaka svojim malým rozmerom nie je stroj nároèný na miesto. Èinnosť stroja 
je riadená pneumatickým systémom. Mechanický výkon stroja až 30 cyklov za minútu.

Comi Pak 355 AL

Tento model stroja má jednoduchú konštrukciu, ¾ahko sa obsluhuje a je vhodný pre uzatváranie akýchko¾vek saèkov pomocou 
hliníkovej pásky, ktorá je v prevedení na rolke. Spotrebný materiál pre balenie nie je nákladný. Stroj je možné alternatívne 
vybaviť raziacou tlaèiaròou, ktorá aplikuje dátum priamo na aplikovaný klip. 

Vïaka svojím malým rozmerom nie je stroj nároèný na miesto. Èinnosť stroja je riadená pneumatickým systémom. 

V prípade požiadaviek je možné dodať stroj v nerezovej verzii. Mechanický výkon stroja až 30 cyklov za minútu.
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Comi Pak 357 AL 

Tento model stroja má jednoduchú konštrukciu, ¾ahko sa obsluhuje, je vhodný pre uzatváranie akýchko¾vek saèkov pomocou 
hliníkovej pásky, ktorá je v prevedení na rolke. Spotrebný materiál pre balenie nie je nákladný. Stroj je možné alternatívne 
vybaviť raziacou tlaèiaròou, ktorá je schopná aplikovať dvojitý údaj dátumu priamo na aplikovaný klip. 
Vïaka svojim malým rozmerom nie je stroj nároèný na miesto. Èinnosť stroja je riadená pneumatickým systémom. Mechanický 
výkon stroja až 30 cyklov za minútu.

Automatické stroje

Automatické stroje Comi Potom je možné zostaviť v nieko¾kých variantoch, klipovacie, twistovací alebo kombinácia oboch. 
Modely možno tiež zostaviť s horizontálnym èi vertikálnym strojom do linky.

Comi Pak 408 PL 

Tento model stroja má jednoduchú konštrukciu, ¾ahko sa obsluhuje, je vhodný 
pre uzatváranie akýchko¾vek saèkov pomocou plastovej pásky, ktorá obsahuje 
dva oce¾ové drôty. Spotrebný materiál pre balenie nie je nákladný. Stroj je 
možné alternatívne vybaviť raziacou tlaèiaròou alebo INK tlaèiaròou, ktorá 
aplikuje dátum priamo na aplikovaný klip. 

Vïaka svojim malým rozmerom nie je stroj nároèný na miesto. Èinnosť stroja 
je riadená pneumatickým systémom. 

Stroj sa dodáva v troch prevedeniach: pre dåžku klipu 35mm, 45mm a 50mm. 
Mechanický výkon stroja až 30 cyklov za minútu.

Automatický klipovací etiketovací stroj A 480 PL

Automatický klipovací stroj A 480 PL postupne na saèky automaticky aplikuje klipy, ktoré sú tvorené z  plastovej pásky s 
dvojitým drôtom, ktorá je v prevedení na rolke a automatického etiketovacieho zariadenia.
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Automatický twistovací stroj A 104 TW 

Automatické twistovací stroje A 104 TW automaticky 
uzatvárajú saèky pomocou twistovacieho drôtu (plastová 
páska s jedným drôtom) , ktorý je v prevedení na rolke. 

Stroj  možno kombinovať s akýmko¾vek vertikálnym 
alebo horizontálnym strojom. 

Automatický twistovací stroj TW 250 PV-IND 

TW 250 PV-IND je automatický twistovací stroj, s manuálnym 
plnením. Stroj aplikuje twistovaciu pásku (plastová páska 
s drôtom vo vnútri) , ktorá je v prevedení na rolke na už 
zabalené produkty. 
Stroj má mnoho ochranných prvkov zodpovedajúcim CE 
normám, kontrolná doska je súèasťou stroja.

Automatický klipovací stroj A 480 PL 

Automatický klipovací stroj A 480 PL postupne 
automaticky aplikuje klipy, ktoré sú tvorené z  plastovej 
pásky s dvojitým drôtom, ktorá je v prevedení na rolke. 

Model možno kombinovať s akýmko¾vek vertikálnym 
alebo horizontálnym strojom.

Automatický klipovací stroj GPV – 40 IND

Automatický klipovací stroj GPV – 40 IND aplikuje 
klipovaciu pásku (plastová páska s dvojitým drôtom vo 
vnútri) , ktorá je v prevedení na rolke na už zabalené 
produkty. 
Stroj má mnoho ochranných prvkov zodpovedajúcim CE 
normám, riadiaci panel je súèasťou stroja.
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Zmršťovacie tunely

Séria TR
• komora s plne recirkulujúcim vzduchom, 
• ve¾mi tichý chod,
• nastavite¾né množstvo vzduchu, 
• dopravník s otáèacím pásom, nastavite¾ná výška tak, aby zodpovedala výške uhlovej zváraèky,
• bezpeènostná spojka na dopravníku,
• digitálna kontrola teploty,
• vysoká rýchlosť a perfektné zatavenie v kombinácii so strojmi s boèným zváraním,
• tunel sa automaticky schladí a vypne v neèinnosti,
• možnosti modelu s dvojitou zmršťovacou komorou,
• vstup sa pohybuje v rozmeroch 400 x 200 mm až 1000 x 300 mm.


