
                                                           
                     www.techno.com.pl  
  

 
certyfikat nr  9190.JAZI ISO 9001:2008 

TECHNO PPHU Sp. j.  
Zakład Produkcyjno – Handlowy w Świętej Katarzynie k. Wrocławia: 71 311-61-61 
O/Wrocław: 71 342-79-19 <> O/Warszawa: 22 615-68-99 <> O/Gliwice: 32 238-03-74 

 
 

URZĄDZENIE  TYPU - MAIL PACK 
 

 
MAIL PACK, to nieskomplikowana i łatwa w obsłudze maszyna specjalnie 
przygotowana do pakowania broszur i czasopism w systemie mailingu 
(wysyłki bezpośredniej). Grubość pakowanego druku, broszury, 
czasopisma lub kompletu wydawnictw nie powinna przekraczać 12 mm. 
Max. wydajność urządzenia to 1000 opakowań na godzinę przy formacie 
A4. Folia opakowaniowa typu:  
PE lub PP, podawana jest poprzez układ rolek napinających aż do 
kołnierza ze stali nierdzewnej gdzie formowana torebka-koperta. Kołnierz 
ten stanowi jednocześnie szczelinę wrzutową dla broszury lub pakietu. Po 
wsunięciu w szczelinę materiału do wysyłki, maszyna owinie pakiet, 
zgrzeje wzdłużnie i odetnie poprzecznie zamykając gotowy pakiet w 
ochronnej kopercie foliowej, na którą można przykleić sticker adresowy 
odbiorcy, logo firmowe bądź inną dowolną informację zachowując 
jednocześnie czytelność zawartości przesyłki.  
 
Urządzenie to jest wyposażone standardowo w : 
- układ fotokomórek z trymerem do ustalania długości pakietu, 
- niezależne systemy zgrzewu wzdłużnego i poprzecznego-odcinającego 
   pakiety, 
- regulator siły docisku listew zgrzewających i czasu trwania impulsu 
   prądowego, 
- automatyczny zespół prowadzący pakiet z szeroką komorą składową. 
- przełącznik auto/manual. 
- wyłącznik bezpieczeństwa „quick stop” 
  
 
Istnieje możliwość podawania pakietów z obu stron maszyny. Urządzenie jest mobilne 
własne kółka ze stoperami umożliwiające sprawne przemieszczanie go w dowolne miejsce pracy.  
Instalując maszynę należy w szczególności pamiętać o dobrym jej „uziemieniu” co pozwoli na bezawaryjną 
pracę samego urządzenia i umożliwi właściwą eksploatację materiału opakowaniowego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak również wszystkich danych bez uprzedzenia 
       Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT 
 

Dane techniczne  
SZEROKOŚĆ PAKIETU 160/250 mm 
DŁUGOŚĆ PAKIETU 100/360 mm 
MAX. GRUBOŚĆ PAKIETU 12 mm 
ZASILANIE 220 V / 50 Hz 
MAX. POBÓR MOCY 0,6 W 
WYDAJNOŚĆ 1000 pakietów/h 
DOPUSZCZALNA FOLIA PE-PP 
GABARYTY MASZYNY 600 x 820 x 1050 Hmm 
WYMIARY OPAK. 
TRANSPORTOWE 

930 x 750 x 1250 Hmm 

WAGA BRUTTO 145 kg 


