
   

Daumar
Daumar je významný španělský výrobce 
strojů pro vážení, balení a e  ketování 
výrobků. 
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Firma Daumar je významný španìlský výrobce strojù pro vážení, balení a etiketování výrobkù. Stroje jsou urèeny pøedevším 
pro zpracovatele ovoce a zeleniny, výrobce mražených polotovarù apod. 

Oproti srovnatelným strojùm na trhu mají tyto nesporné výhody: šetrnìjší zacházení s produktem, protože je transportován 
a ne vibrován; malou velikost, a tedy malé nároky na provozní místo; velkoobjemové kapsy pro produkty do délky 25 cm; 
jednoduchou údržba a èištìní v dùsledku možnosti odnímat kapsy; nejlepší cenu na trhu; èastou inovaci designu strojù tak, 
aby byly jednoduché pro obsluhu, robustní a výkonné.

Balicí stroje pro balení do sítí

Balicí stroj XARPA-31 

Automatický klipovací stroj vhodný pro balení do všech typù 
sítí, s jedním nebo dvìma tubusy. 
Výkon až 45 bal/min.

Balicí stroj CB-48

Horizontální balicí stroj pro balení produktù do sítí. 
Vyznaèuje se jemným plnìním produktù pro zamezení jejich 
znehodnocení, využívá revoluèního systému nekoneèné 
sítì a specializuje se na balení tzv. D – pack (hlavièka z 
papíru). 

Výkon až 27 bal/min.

Balicí stroj CD-28 

CS-28 je stabilní balièka, která plní a zavírá rašlové sáèky 
seøazené na váze, v možnostech od 4,5 kg do 25 kg. Stroj 
má protiblokovací násypník a mnohonásobný další sáèek a 
nastavení pro specifi cké výrobky.

Daumar
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Balicí stroj HB-46 

Plnì automatický stroj, navržený pro výrobu, plnìní a uzavírání sáèkù 
ze sítí pomocí hlavièky z potaženého papíru èi laminovaného plastu. 
Ideální pro citrusy, brambory, cibuli, èesnek, avokádo apod. 

Výkon až 27 bal/min.

Balicí stroj CB-34 

Automatický balicí stroj pro balení do plastových sáèkù s uzavíracím 
lepicím proužkem, s výkonem až 27 bal/min.

Balicí stroj XARPA 31 EVOLUTION

Stroj s novým revoluèním systémem tubusù na sítì, 
který dovoluje produkt lehce posunout do sítì v horní 
èásti tubusu. Síť je pomocí váleèkù tažena dolù a 
produkt je lehce posunován dolù vnitøkem tubusu. 
Výstup je až 30 bal/min.

Balicí stroj DB-51 

DB-51 je balicí stroj pro podávání a plnìní košíkù. Košíky jsou podávány a následnì automaticky plnìny odmìøeným množ-
stvím výrobkù (z váhy), upraveny pomocí vibrací a potom pøesunuty do uzavíracího zaøízení dle Vašeho výbìru. Balièka je 
vyrábìna ve dvou verzích, jak s jedním podavaèem, tak dvìma podavaèi košíkù.

Daumar
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Poloautomatický stroj Igemsa 

Stroj Igemsa Electric je poloautomatický stroj pro balení do 
tkaných i extrudovaných sítí. 

Uzavírání sáèkù je možné pomocí klipovacího drátu, který je 
v provedení na roli. Uzavírání a odsek jsou provádìny pomocí 
motoru.  

Klipovací proces spouští elektrický spínaè. Stroj je v základu 
vybaven 2 tubusy. Stroj mùže být alternativnì vybaven 
automatickým aplikátorem lahvových etiket.

Balení do sítí - Sofragraf FT12 

Stroje Sofragraf jsou poloautomatické stroje pro balení do tkaných i extrudovaných sítí. Uzavírání sáèkù je možné pomocí 
spon FT nebo klipovacího drátu. K dispozici je nìkolik variant - mechanické, pneumatické i elektrické.

Balení do sítí


