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Daumar je významný španielsky 
výrobca strojov pre váženie, balenie 
a e  ketovánie výrobkov. 
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Firma Daumar je významný španielsky výrobca strojov pre váženie, balenie a etiketovánie výrobkov. Stroje sú urèené 
predovšetkým pre spracovate¾ov ovocia a zeleniny, výrobcov mrazených polotovarov a pod. Oproti porovnate¾ným strojom 
na trhu majú tieto nesporné výhody: šetrnejšie zaobchádzanie s produktom, pretože je transportovaný a nie vibrovaný; malú
ve¾kosť, a teda malé nároky na prevádzkové miesto; ve¾koobjemové kapsy pre produkty do dåžky 25 cm; jednoduchú údržbu
a èistenie v dôsledku možnosti odobrať kapsy; najlepšiu cenu na trhu; èastú inováciu designu stroja tak, aby boli jednoduché
pre obsluhu, robustné a výkonné.

Baliace stroje

Baliaci stroj XARPA-31 

Automatický klipovací stroj vhodný pre balenie do všetkých 
typov sieti, s jedným alebo dvoma tubusmi.

Výkon až 45 bal/min.

Baliaci stroj CB-48

Horizontálny baliaci stroj pre balenie produktov do sietí. 
Vyznaèuje sa jemným plnením produktov pre zamedzenie 
ich znehodnoteniu, využíva revoluèný systém nekoneènej 
siete a špecializuje sa na balenie tzv. D - pack (hlavièka z 
papiera).

Výkon až 27 bal/min.
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Baliaci stroj HB-46 

Plne automatický stroj, navrhnutý pre výrobu, plnenie a uzatváranie sáèkov zo sietí pomocou hlavièky z potiahnutého papiera 
èi laminovaného plastu. Ideálne pre citrusy, zemiaky, cibu¾u, cesnak, avokádo a pod. 
Výkon až 27 bal/min.

Baliaci stroj CB-34 

Automatický baliaci stroj pre balenie do plastových sáèkov s uzatváracím lepiacim prúžkom, s výkonom až 27 bal/min.

Baliaci stroj DB-51

DB-51 je baliaci stroj pre podávanie a plnenie košíkov. Košíky sú podávané a následne automaticky plnené odmeraným 
množstvom výrobkov (z váhy), upravené pomocou vibrácií a potom presunuté do uzatváracieho zariadenia pod¾a Vášho 
výberu. Balièka je vyrábaná v dvoch verziách, ako s jedným podávaèom, tak s dvoma podávaèmi košíkov.

Baliaci stroj CS-28

CS-28 je stabilná balièka, ktorá plní a zatvára rašlové sáèky zoradené na váze, v možnostiach od 4,5 kg do 25 kg. 
Stroj má protiblokovací násypník a mnohonásobný ïalší sáèok a nastavenie pre špecifi cké výrobky.
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Poloautomatický stroj Igemsa

Stroj Igemsa Electric je poloautomatický stroj pre balenie do 
tkaných i extrudovaných sietí. 
Uzatváranie sáèkov je možné pomocou klipovacieho drôtu, 
ktorý je v prevedení na roli. Uzatváranie a odsek sú prevádzané 
pomocou motora. 
Klipovaci proces spúšťa elektrický spínaè. Stroj je v základe 
vybavený 2 tubusmi. Stroj môže byť alternatívne vybavený 
automatickým aplikátorom f¾aškových etikiet.

Balenie do siete - Sofragraf FT12 

Plne automatický stroj, navrhnutý pre výrobu, plnenie a uzatváranie sáèkov zo sietí pomocou hlavièky z potiahnutého papiera
èi laminovaného plastu. Ideálne pre citrusy, zemiaky, cibu¾u, cesnak, avokádo a pod. 

Výkon až 27 bal/min.


