
   

Comi Pak
Společnost se pohybuje v segmentu 
twistovacích a klipovacích uzavíracích 
strojů, ale také strojů pro balení 
do teplem smrš  telné fólie. 



Strana 2 objednavky@petruzalek.cz

Spoleènost Comi Pak Engineering S.r.l. patøí, co se vývoje a kvality týèe mezi absolutní špièku v segmentu twistovacích a 
klipovacích uzavíracích strojù, ale také strojù pro balení do teplem smrštitelné fólie. Spoleènost Comi Pak vyrábí širokou škálu 
poloautomatických i automatických strojù, které je možné dodávat samostatnì nebo do konfi gurace s balicími stroji FLOW 
PACK (vertikálními nebo horizontálními).

Stroje pro balení do smršťovací folie

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

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.

Comi Pak

Vlastnosti

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

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

Rozmìry tìlesa 290x430 mm 420x550 mm 420x550 mm 600x800 mm

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

Váha stroje 100/120 kg 125/150 kg 145/180 kg 280/360 kg
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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

L-Sealery řada SL
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Automatické úhlové sváøeèky typu L

Série RC
• prostor pro manipulaci s výrobky je plnì integrován;
• stroj je kontrolován øídícím PLC OMRON CPM-2;
• nepøetržité zahøívání svaøovacích ploch s digitální kontrolou teploty;
• PTFE díl – potažené svaøovací tìleso poskytující svaøení kulatých rohù;
• rychlost motorù je nastavitelná pomocí frekvenèních mìnièù;
• velká kapacita zásobníku na navíjení odpadní fólie;
• bezchybné nastavení rozmìru balíèku;
• vertikální a horizontální fotobuòka pro registraci výrobkù;
• široká nabídka programù pro rozlièné výrobky;
• nastavitelná výška svaøovací lišty se snímaèem pøiblížení.

L-sealer RC 4535 C se smršťovacím tunelem
Maximální rozmìry produktu: 480 x 340 x 120mm
Rozmìry smršťovací komory: 400 x 200mm
Výkon: 0 - 1800 kusù/hodina

L-sealer RC 6040 s nastavitelnou rychlostí
Maximální rozmìry produktu: 600 x 420 x 170mm
Výkon: 0 - 1800 kusù/hodina

L-sealer RC 6040/CS s centrál. svárem a nastavitelnou 
rychlostí
Maximální rozmìry produktu: 600 x 420 x 240mm
Výkon: 0 - 1800 kusù/hodina

L-sealer RC 9060 s nastavitelnou rychlostí
Maximální rozmìry produktu: 850 x 590 x 200mm
Výkon: 0 - 1500 kusù/hodina

L-sealer RC 9060/CS s centrál. svárem a nastavitelnou 
rychlostí
Maximální rozmìry produktu: 850 x 590 x 300mm
Výkon: 0 - 1500 kusù/hodina

Øada RC nabízí následující modely:

Automatické stroje

Vlastnosti
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Automatické sealery s kontinuálním svaøováním 

Série CM
• vertikální a horizontální fotobuòky rozpoznají délku produktu;
• automatické nastavené délky produktu pomocí kodéru;
• volitelná (neomezenì) délku produktu;
• pøední svaøení je díky bezkartáèovému motoru v pohybu tak, aby výsledkem bylo perfektní svaøení pøi vysokých balicích 

rychlostech;
• centrování sváru je nastaveno tak, aby bylo vždy dosaženo sváru uprostøed balíèku;
• role fólie je umístnìna uvnitø stroje pro snadné nasazení a pøístup;
• plnì automatický chod s volièem pro jednotlivé nebo nepravidelné produkty;
• pøevíjení odpadní fólie s vysoce kapacitním zásobníkem a nezávislým motorem.

Sealer CM 50-2N
2 pásy a statický pøední svár

Sealer CM 50-2N M
2 pásy a statický pøední svár model MAILING
Maximální rozmìry produktu: ….. x 400 x 200mm
Výkon: 0 - 1800 kusù/hodina

Sealer CM 80-2N
3 pásy a statický pøední svár
Maximální rozmìry produktu: ….. x 600 x 250mm 
Výkon: 0 - 1200 kusù/hodina

Sealer CM 100-2N
3 pásy a statický pøední svár
Maximální rozmìry produktu: ….. x 800 x 250mm

Sealer CM 50-TT
3 pásy a pohyblivý pøední svár
Maximální rozmìry produktu: ….. x 400 x 200mm
Výkon: 0 - 3600 kusù/hodina

Sealer CM 50-VSP
3 pásy, pohyblivý pøední svár a spojený vstupní pás
Maximální rozmìry produktu: ….. x 400 x 200mm

Sealer CM 50-BB
3 pásy, pohyblivý pøední svár a spojený vstupní pás
Maximální rozmìry produktu: ….. x 400 x 200mm

Sealer CM 80-TT
3 pásy a pohyblivý pøední svár
Maximální rozmìry produktu: ….. x 600 x 250mm
Výkon: 0 - 2600 kusù/hodina

Série nabízí následující modely:

Automatické stroje

Vlastnosti
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Comipak M 408 

Elektrický patentovaný klipr s jednoduchou konstrukcí, pro snadné a bezpeèné 
užívání (Elektrický pohon)

Vhodný pro klipování jakýchkoliv balíèkù prostøednictvím plastové  klipovací pásky 
s dvojitým drátem. Model je velmi tichý a rychlý, tøebaže se jedná o stroj pro ruèní 
dávkování.

• základní stroj nepotøebuje žádné pneumatické pøipojení/kompresor
• tento stroj se jednoduše pouze zapojí do zásuvky
• dostupný ve verzi 230 nebo 110V (na vyžádání)

Poloautomatické stroje

Jedná se o øadu menších strojù, které lze snadno umístit pøi nedostatku místa. Modely jsou rovnìž výkonné a spolehlivé.

Technické parametry:
Délka klipu: 40 mm
Výkon: cca 20 uzavøení za minutu
Rozmìry stroje (d x š x v): 680 x 700 x 1070 mm
Váha stroje: 35 kg

Comi Pak 104 TW

Tento model stroje má jednoduchou konstrukci, lehce se obsluhuje a je vhodný pro uzavírání  jakýchkoliv sáèkù pomocí 
jednoduché pásky s ocelovým drátkem, která je v provedení na roli. 

Spotøební materiál pro balení není nákladný. Díky svým malým rozmìrùm není stroj nároèný na místo. Èinnost stroje je øízena 
pneumatickým systémem. Mechanický výkon stroje až 30 cyklù za minutu.

Comi Pak 355 AL

Model stroje má jednoduchou konstrukci, lehce se obsluhuje a je vhodný pro uzavírání jakýchkoliv sáèkù pomocí hliníkové 
pásky, která je v provedení na roli. Spotøební materiál pro balení není nákladný. Stroj je možné alternativnì vybavit razící 
tiskárnou, která aplikuje datum pøímo na aplikovaný klip. 

Díky svým malým rozmìrùm není stroj nároèný na místo. Èinnost stroje je øízena pneumatickým systémem. V pøípadì 
požadavku je možno dodat stroj v Nerezové verzi. Mechanický výkon stroje až 30 cyklù za minutu.

Ke klipovaèi je možno pøipojit inkoustovou nebo datovou tiskárnu.

Stroje pro uzavírání sáčků klipem / twistem
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Comi Pak 357 AL 

Stroj má jednoduchou konstrukci, lehce se obsluhuje, je vhodný pro uzavírání jakýchkoliv sáèkù pomocí hliníkové pásky, která 
je v provedení na roli. Spotøební materiál pro balení není nákladný. Stroj je možné alternativnì vybavit razící tiskárnou, která 
je schopna aplikovat dvojitý údaj datumu pøímo na aplikovaný klip. 
Díky svým malým rozmìrùm není stroj nároèný na místo. Èinnost stroje je øízena pneumatickým systémem. Mechanický 
výkon stroje až 30 cyklù za minutu.

Automatické stroje

Automatické stroje Comi Pak lze sestavit v nìkolika variantách, klipovací, twistovací èi kombinace obojího. Modely lze rovnìž 
sestavit s horizontálním èi vertiálním strojem do linky.

Comi Pak 408 PL 

Tento model stroje má jednoduchou konstrukci, snadno se obsluhuje, 
je vhodný pro uzavírání jakýchkoliv sáèkù pomocí plastové pásky, která 
obsahuje dva ocelové dráty. Spotøební materiál pro balení není nákladný. 
Stroj je možné alternativnì vybavit razící tiskárnou nebo INK tiskárnou, která 
aplikuje datum pøímo na aplikovaný klip. 

Díky svým malým rozmìrùm není stroj nároèný na místo. Èinnost stroje je 
øízena pneumatickým systémem. 

Stroj se dodává ve tøech provedením pro délku klipu:
• 35 mm 
• 45 mm
• 50 mm 

Mechanický výkon stroje až 30 cyklù za minutu.

Automatický klipovací etiketovací stroj A 480 PL

Automatický klipovací stroj A 480 PL postupnì na sáèky automaticky aplikuje klipy, které jsou tvoøeny z  plastové pásky s 
dvojitým drátem, která je v provedení na roli a automatického etiketovacího zaøízení.

Stroje pro uzavírání sáčků klipem / twistem
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Automatický twistovací stroj A 104 TW 

Automatické twistovací stroje A 104 TW automaticky 
uzavírají sáèky pomocí twistovacího drátu (plastový 
pásek s jedním drátem), který je v provedení na roli.

Stroj lze kombinovat s jakýmkoliv vertikálním nebo 
horizontálním strojem. 

Automatický twistovací stroj TW 250 PV-IND 

TW 250 PV-IND je automatický twistovací stroj, s manuálním 
plnìním. Stroj aplikuje twistovací pásku (plastová páska s 
drátem uvnitø) , která je v provedení na roli na již zabalené 
produkty. 
Stroj má spoustu ochranných prvkù odpovídajícím CE 
normám, kontrolní deska je souèástí stroje.

Automatický klipovací stroj A 480 PL 

Stroj A 480 PL postupnì automaticky aplikuje klipy, 
které jsou tvoøeny z  plastové pásky s dvojitým drátem, 
která je v provedení na roli.

Model lze kombinovat s jakýmkoliv vertikálním nebo 
horizontálním strojem.

Automatický klipovací stroj GPV – 40 IND

GPV – 40 IND aplikuje klipovací pásku (plastová páska s 
dvojitým drátem uvnitø),  která je v provedení na roli na 
již zabalené produkty. 

Stroj má spoustu ochranných prvkù odpovídajícím CE 
normám, øídící panel je souèástí stroje.

Stroje pro uzavírání sáčků klipem / twistem
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Série TR

• komora s plnì recirkulujícím vzduchem, 
• velmi tichý chod,
• nastavitelné množství vzduchu, 
• dopravník s otáèecím pásem, nastavitelná výšku tak, aby odpovídala výšce úhlové sváøeèky,
• bezpeènostní spojka na dopravníku,
• digitální kontrola teploty,
• vysoká rychlost a perfektní zatavení v kombinaci se stroji s boèním svaøováním,
• tunel se automaticky zchladí a vypne v neèinnosti,
• možnosti modelu s dvojitou smršťovací komorou,
• vstup se pohybuje v rozmìrech 400 x 200 mm až 1000 x 300 mm.

Smršťovací tunely


