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Automatyczną maszynę do banderolowania JDII-240-30 

 
Oryginalna japońska maszyna do banderolowania taśmą papierową lub polipropylenową o  szer. 30 

mm. Wysokowydajna, doskonała do banderolowania różnego rodzaju produktów, jak m.in.: materiały 

poligraficzne, ulotki, etykiety, prospekty, foldery oraz ż różnego rodzaju pakietów promocyjnych  

i reklamowych. Urządzenie doskonale sprawdza się w wielu gałęziach przemysłu: poligrafia, przemysł 

farmaceutyczny i kosmetyczny, przemysł spożywczy, usługowe konfekcjonowanie. Standardowo 

maszyna dostępna w wersji stołowej, na zamówienie na statywie z napędzanym odwijaczem taśmy. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOWOŚĆ ! 

Maszyna  JDII-240-30 – model stołowy z nowym sterowaniem 
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Zalety 
✓ automatyczne banderolowanie jest zdecydowanie bardziej wydajne niż ręczne zakładanie 

banderol 

✓  opatentowany mechanizm płynnego podawania i ściągania  taśmy 

✓  stałocieplny system zgrzewania zapewniający mocne i wytrzymałe zgrzewy 

✓ banderolowane produkty są wolne od wszelkiego rodzaju pozostałości materiałów 

pomocniczych  

(np. resztek kleju itp.) 

✓ stosowanie pojedynczej banderoli na produkcie zapewnia redukcję kosztów materiałów 

✓ możliwość ustawienia temperatury grzałki na cyfrowym wyświetlaczu panelu sterującego – 

NOWOŚĆ 

✓ cyfrowy licznik  ilości wykonanych banderol – NOWOŚĆ  

✓ na wyświetlaczu: komunikaty  z numerami usterek – NOWOŚĆ  

✓ czas studzenia zgrzewu  – NOWOŚĆ  

 

Dane techniczne JDII-240 
Wydajność: do 25 cykli / minutę 

Szerokość taśmy: 30 mm 

Taśma do banderolowania: • papierowa powlekany PE (biała 80 g  lub brązowy 70 g) 

• przeźroczysty  polipropylen o grubości 80 μ (przy rozstawie 
ramion na max. 180 mm) lub 100 μ/ Magic cut 

 

Uruchamianie cyklu banderolowania: • automatycznie –  poprzez fotokomórką 

• ręcznie (przycisk „START”) 

• lwłącznik nożny (opcja) 
 

Maksymalne wymiary produktów: Szerokość: 240 mm, wysokość: 170 mm 

Minimalne wymiary produktów: Szerokość: 30 mm, wysokość: 5 mm 

Wymiary maszyny: szer. 425 mm, wys. 400 mm, gł. 287 mm, wysokość stołu 230 mm 

Zasilanie: 230 V / 240 V 50 Hz/ 60 Hz 

Certyfikat: CE 

Produkcja: Taiyo Seiki Co.LTD. Japonia 
*Producent zastrzega sobie możliwość zmianę danych technicznych bez powiadomienia. 

 

Informacje dodatkowe 
✓ na zamówienie dostępne również taśmy z nadrukiem  

(np. nazwa firmy czy logo, nazwa produktu lub hasło reklamowe) 

✓ płynna regulacja naprężenia taśmy 

✓ maszyna wyposażona w blachy oporowe ułatwiające pozycjonowanie pakowanego produktu 

 
 


