
KUDA PACKAGING

Zošívačky a sponkovačky

Výrobník výplní z kartónu

Spony



Systémy balenia KUDA PACKAGING

sa vždy opla�a.

Až o 60% nižšia
cena balenia.

Solidné balenie
chráni pred
krádežami.

Trvalé a stabilné
spojenie.

Garancia spokojnos-
� servis.

Projektované pre
náročnú prevádzku.

Ekologické 
i ekonomické

Balíte do škatúľ ? Posielate balíky ? 
Použi�m zošívačky s kovovými 
sponami namiesto lepiacej pásky 
môžete ušetriť až 60% nákladov 
spojených s balením a skrá�ť čas 
balenia až na polovicu. A to všetko pri 
kvalitnejšom zatvorení krabice ako pri 
použi� lepiacej pásky.

profesionálnych zošívačiek s kovovými 
s p o n a m i  s p ô s o b í ,  že  p r í p a d n é 
otvorenie krabice je nemožné bez 
viditeľného a trvalého poškodenia 
kartónu, čo do značnej miery eliminuje

U zat vo re n i e  zá s i e l k y  p o m o co u

riziko krádeže materiálu z uzatvorenej 
k ra b i c e  v  p r i e b e h u  p re p rav y  k 
zákazníkovi.

všetky vrstvy kartónu (vrátane 7-
vrstvého) a zais� stabilitu krabíc v 
priebehu prepravy a skladovania.

K o v o v á  s p o n a  s p o j í  n a p e v n o

Garantujeme prí jazd servisného 
technika do 24-48 hodín do nahlásenia 
poruchy, pri vážnejšej poruche možnosť 
požičania náhraného stroja na dobu 
opravy. 100% dostupnosť spotrebného 
materiálu pre všetky typy nami 
dodávaných zariadení.

Všetky nami dodávané stroje a 
zariadenia v tejto kategórií sú 
projektované a vyrobené z odolných 
materiálov a sú pripravené pre trvalé 
používanie v náročných podmienkach 
pri nízkej poruchovos�.

Teraz namiesto nákupu drahých 
výplňových materiálov a ochrane 
tovaru si môžete vyrobiť vo vlastnej 
firme �eto materiály sami a zároveň sa 
môžete zbaviť kartónového odpadu.



Zošívačky na výrobu kartónových krabíc



Zošívačka DT poloautomat
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Zošívačka je zariadenie skonštruované na základe požiadavky malých a 
stredných firiem vyrábajúcich obaly z vlnitej lepenky. S týmto strojom môžu 
byť zošívané aj veľkoformátové kartóny a to iba jedným pracovníkom. 

Základná výhoda je zošívanie  kartónov ľubovolnej dĺžky bez zložitej 
manipulácie. Kartón je zošívaný naplocho po stoloch, ktoré sú vybavené 
valčekmi a bočným vedením. V poloautoma�ckom cykle zošívačka pomocou 
čidiel zaregistruje začiatok a koniec kartónu a sama začne popr.zastaví 
sponkovanie podľa pozície záložky.

Konštrukcia je vysoko odolná, čo zaisťuje potrebnú spoľahlivosť pri práci pod 
vysokým zaťažením. Podľa typu zvolenej hlavice môžete zošívať rôzne hrubé 
lepiace pásky. V závislos� od potrieb je možné nastaviť uhol sklonu a rýchlosť 
zošívania. Modulárna konštrukcia umožňuje podľa potreby výmenu hlavice na 
zošívanie iným typom sponky.

Pozícia čidiel je nastaviteľná.

Zis�te viac na :     www.kuda-packaging.com
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OPTICKÉ ČIDLÁ S 
REGULÁCIOU CITLIVOSTI

VODIACE LIŠTY PRE KARTÓN S 
PLYNULOU REGULÁCIOU

NAINŠTALOVANÉ 
PNEUMATICKÉ PRVKY 
NEVYŽADUJÚ PREMAZÁVANIE

VYMENITEĽNÁ VYSOKORÝCHLOSTNÁ 
HLAVICA S REGULOVATEĽNÝM UHLOM 

VALČEKY PRE POHODLNÝ 
POSUN KARTÓNU

REGULOVATEĽNÁ PRACOVNÁ 
VÝŠKA

MODULÁRNY SYSTÉM KONŠTRUKCIE 
ZOŠÍVAČKY UMOŽŇUJÚCI 
PRIPEVNENIE NOVÝCH ROZŠÍRENÍ

-RUČNÝ -STROJ SA ZAPÍNA A VYPÍNA POMOCOU NOŽNÉHO 
PEDÁLU

DVA REŽÍMY FUNGOVANIA
-POLOAUTOMATICKÝ -STROJ SA ZAPÍNA A VYPÍNA POMOCOU 
ČIDIEL REGISTRUJÚCICH ZAČIATOK A KONIEC KARTÓNU

Dĺžka ramena [mm] 1000 1500

Pracovná výška [mm] 900-930

Typ hlavy -

Typ svorky / dĺžka nožičiek -

Kapacita zásobníka

vymeniteľná hlava 16B 16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B22

35/15, 35/18, 35/22

32J/18, 32J/22, 32J/25, 32J/28, 32J/32

vymeniteľná hlava 35

vymeniteľná hlava 32J

Uhol zošívania nastaviteľné: 5�, 30�, 45�, 70�, 90�

Váha (so stolom) [kg] 168 224

Rozmery ( d x  š  x  v)  [mm]

Výkon plynulo nastaviteľné až do 180 svoriek  / minúta

Napájanie [V] 230-240 V, 50-60 Hz

Tlak vzduchu [bar] 5-6

Spotreba tlak.vzduchu [m3/h] do 3

MODEL ZOŠÍVAČKY DT 1000 DT 1500

Max. výška lepenkovej klapky
v automa�ckom cykle [mm] 420 490

300 sponiek

200 sponiek

200 sponiek

2230x1530x1450 3130x1660x1450

DT 1000
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Typová kategória RG sú zošívačky solidnej konštrukcie navrhnuté 
predovšetkám pre výrobcov obalov. Zariadenie je ukážkovým spojením 
bezpečnos� práce, funkčnos�, jednoduchej obsluhy i servisu. Umožňuje 
spájanie v dĺžke do 2 metrov vrátane 7-vrstvých lepeniek.

Zošívačka po zošľapnu� pedálu pracuje v automa�ckom režime práce s 
plynulou reguláciou zošívania (do 3 cyklov za sekundu), čo umožňuje 
prispôsobiť si tempo práce stupňu komplikovanos� kartónu a šikovnos� 
obsluhy.

Možnosť regulácie uhlu zošívania zaručuje op�málne využi�e archu lepenky 
a výmenné zásobníky kovových spôn dávajú možnosť spájania ako 
obrovských kartónov, tak aj malých škatuliek.

Stacionárne zošívačky RG
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RG 1750

B              C

SOLIDNÁ VÝMENNÁ HLAVICA S 
REGULOVATEĽNÝM UHLOM ŠITIA

RAMENO AŽ 2000 mm DĹŽKY 
KARTÓNU

PLYNULÁ REGULÁCIA RÝCHLOSTI 
ZOŠÍVANIA

VLASTNÝ MANOMETER A FILTER 
TLAKOVÉHO VZDUCHU

REGULÁCIA NOŽIČIEK

PO ZOŠLAPNUTÍ PEDÁLU PREBIEHA PRÁCA 
V AUTOMATICKOM REŽIME

NOŽNÉ OVLÁDANIE UMOŽŇUJE MAŤ 
VOLNÉ RUKY PRI SKLADANÍ A PRIDRŽIAVANÍ 
KARTÓNU

PROFILOVANÁ VÝMENNÁ 
KOVADLINKA (B ALEBO C)

OCEĽOVÝ POCHRÓMOVANÝ 
VÝMENNÝ ZÁSOBNÍK 
PRISPÔSOBENÝ PRE RÔZNE 
DĹŽKY KOVOVÝCH SPÔN

NASTAVITEĽNÝ RÁM NA 
úDRŽBU KARTY

REGULOVANÁ HĹBKA ŠITIA

230-240 V, 50-60 Hz

5-6

2,2

52 80 100 160

Dĺžka ramena [mm]

Pracovná výška [mm]

Typ zásobníka -

Typ zszywek dĺžka nožičiek - / 

Kapacita zásobníka

Uhol zošívania

Váha [kg]

Rozmery ( d. x  š x  v)  [mm]

Výkon

Napájanie [V]

Tlak vzduchu [bar]

Spotreba tlak. vzduchu [m³/h]

MODEL ZOŠÍVAČKY RG 1000 RG 1500 RG 1750 RG 2000

regulowany: 5 , 30 , 45 , 70 , 90� � � � �

plynulo regulovateľná až do 180 svoriek / minúta

vymeniteľný zásobník 16B/18

vymeniteľný zásobník 16B/22

vymeniteľný zásobník 32J
vymeniteľný zásobník 35

16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22

16B/10, 16B/12, 16B/15, 16B/18

35/15, 35/18, 35/22

300 sponiek

300 sponiek

200 sponiek
200 sponiek

32J/22, 32J/25, 32J/28, 32J/32

1000 1500 1750 2000

1100 1100 1100 1100

1300x920x1640 1830x1200x1700 2100x1200x1700 2400x1200x1700
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Stacionárne zošívačky

Stacionárne zošívačky charakterizuje výnimočne ľahká obsluha a servis. 
Umožňujú rýchle a trvalé spojenie bokov kartónu. široký sor�ment zaručuje 
op�málny výber správneho zariadenia. Dodávané sú vo verzii pneuma�cké 
(P) a mechanické (M).

Typová kategória 750 uspokojuje okrem požiadaviek bežných užívateľov aj 
potreby firiem vyrábajúcich kartónové obaly.
Uhlová zošívačka - 550 K- umožňuje zošívanie pod uhlom 45� .

Typová kategória 340 a 350 sú zošívačky nezastupiteľné v každom sklade. Je 
možné objednať si prídavné zariadenie s ramenom na spájanie bokov 
kartónu vymeniteľným za iné určené naspájanie dna kartónu. Takto budete 
mať prak�cky dva stroje za cenu jedného.
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P 550 M 340

P 550 K

B              C

VÝMENNÁ HLAVICA

RAMENO DO 750 MM DĹŽKY ŠITÉHO KARTÓNU 
(V MECHANICKEJ VERZIÍ DO 1 000 MM DĹŽKY)

REGULOVANÁ HĹBKA ŠITIA

UHLOVÁ ZOŠÍVAČKA 550K 
UMOŽŇUJE ZOŠÍVANIE POD 
UHLKOM 45�

VLASTNÝ MANOMETER A 
FILTER TLAKOVÉHO VZDUCHU

REGULÁCIA NOŽIEK

PNEMUATICKÝ 
NOŽNÝ PEDÁL

PROFILOVANÁ VÝMENNÁ 
KOVADLINKA (B ALEBO C)

OCEĽOVÝ POCHRÓMOVANÝ 
ZÁSOBNÍK PRISPÔSOBENÝ PRE 
KOVOVÉ SPONY RÔZNYCH DĹŽOK

Zużycie powietrza [m3/h] 1,5 1,51,5

550340 750

840 840 840940 940940

 o90 o90
o o 90 alebo 45 (typ K)

3525 44

800x720x1200 950x720x1200 1250x920x1320

5-6 5-65-6

1,5 1,51,5

plynulo nastaviteľné až do 180 svoriek/ minúta

Dĺžka ramena [mm]

Pracovná výška [mm]

Uhol zošívania

Váha [kg]

Rozmery ( d. x  š  x  v)  [mm]

Výkon

Tlak vzduchu  [bar]

Spotreba tlak.vzduchu [m³/h]

vymeniteľný zásobník 16B/18

vymeniteľný zásobník 16B/22

vymeniteľný zásobník 35

16B/10, 16B/12, 16B/15, 16B/18

16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22

35/15, 35/18, 35/22

300 sponiek

300 sponiek

200 sponiek

MODEL ZOŠÍVAČKY M 340 P 340 P 740M 740
P 550

P 550K
M 550

M 550K

Typ zásobníka -

Typ dĺžka nožičiek -spôn / 

Kapacita zásobníka



10

Zošívanie dna kartónu vyžaduje vysokú ráchlosť práce a garanciu mechanickej 
pevnos� spoja pri transporte. Možnosť výmeny za rameno na ši�e bokov 
kartónu. Vďaka svojej univerzálnos� sú nezastupiteľné v každom sklade. 

 

5-6

340

1240 940

900

30 25

800x720x1720 800x720x1600 800x720x1200

1,5

 

Dĺžka ramena [mm]

Pracovná výška [mm]

Uhol zošívania

Váha [kg]

Rozmery ( d x  š x  v)  [mm]

Výkon

Tlak vzduchu [bar]

Spotreba tlak.vzduchu [m³/h]

do 180 spojov / minúta

vymeniteľný zásobník 16B/18

vymeniteľný zásobník 16/15 DA

vymeniteľný zásobník 16B/22

vymeniteľný zásobník 35
16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22

16B/10, 16B/12, 16B/15, 16B/18

16DA/10, 16DA/13, 16DA/15

35/15, 35/18, 35/22

300 spôn

300 spôn

400 spôn

200 spôn

MODEL ZOŠÍVAČKY M 340 T P 340 T P 340 W

Typ zásobníka -

Typ dĺžka nožičiek -sponiek / 

Obsah zásobníka

P 340 WP 340 T

B              C

PROFILOVÁ VÝMENNÁ 
NÁKOVKA(B ALEBO C)

VÝMENNÁ HLAVICA

REGULÁCIA HĹBKY ŠITIA

NOŽNÉ OVLÁDANIE UMOŽŇUJÚCICH 
MAŤ VOĽNÉ RUKY PRE 
PRIDRŽIAVANIE A SKLADANIE 

REGULÁCIA NÔH

ZVÝŠENÁ KONŠTRUKCIA

OCEĽOVÝ POCHRÓMOVANÝ 
ZÁSOBNÍK PRISPÔSOBENÝ PRE 
RÔZNE DĹŽKY KOVOVÝCH SPÔN

M 340 T

Zošívačky dna kartónu



230-240 V, 50-60 Hz

5-6

1,5

Dĺžka ramena [mm]

Pracovná výška [mm]

Typ zásobníka -

Typ dĺžka nožičiek -spôn /

Obsah zásobníka

Uhol zošívania

Váha [kg]

Rozmery ( d x  š  x  v)  [mm]

Produk�vita

Napájanie [V]

Tlak vzduchu [bar]

Spotreba tlak.vzduchu [m³/h]

MODEL ZOŠÍVAČKY P340 A P340 AT P340 AE P340 AET

90�

plynulo nastaviteľné až do 180 spojov / minúta

vymeniteľný zásobník 16B/18

vymeniteľný zásobník 16B/22

vymeniteľný zásobník 35

16B/12, 16B/15, 16B/18, 16B/22

16B/10, 16B/12, 16B/15, 16B/18

35/15, 35/18, 35/22

300 spôn

300 spôn

200 spôn

800x720x1200 800x720x1200800x720x1600 800x720x1600

340

940 9401240 1240

25 2530 30
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Poloautoma�cké zošívačky

-s op�ckým senzorom a elektronickým ovládaním 
(Siemens), ak vyrábame väčší počet konektorov.

Stacionárne zošívačky vyrobené v 
poloautoma�ckej verzii prispievajú k 
významnému zvýšeniu efek�vity práce, čo je 
obzvlášť dôležité pri kombinovaní 
veľkoobjemových obalov na balenie / lepenku, 
napríklad veľkos� palety.
Pracovník môže oboma rukami efek�vne vytvárať 
kartóny a konektor sa spus� automa�cky.
 
Zošívačky sa vyrábajú v dvoch verziách:
-s pneuma�ckým snímačom (bez elektrického 
napájania), ak vytvoríme jeden konektor;

-určený na pohon jednej alebo dvoch svoriek - pomocou dvoch tlačidiel 
(umiestnených vľavo sa používa na ak�váciu ovládacieho prvku, umiestnené 
vpravo umožňuje zvoliť si  počet svoriek);

Prístroj s elektronickým ovládaním podľa očakávaní zákazníka bol vyrobený v 
dvoch verziách:

-určený na pohon od 1 do 5 svoriek, ktorých počet sa vyberie otočením 
potenciometra (počet svoriek v sérii sa môže na požiadanie zvýšiť na 10 kusov).



Univerzálna zošívačka SP:
(1 zariadenie- 3 využi�e)
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Univerzálna zošívačka SP

Univerzálna zošívačka SP obsahuje 3 výmenné kovadlinky, vďaka ktorým sa hodí zároveň na zošívanie dna a veka (a), 
blisterov (b) , dlhých kartónov (c) a tak�ež aj na spájanie iných materiálov. Ľahký koprus oceníte pri intenzívnej práci.

SP-50

50a

50b

50c

zásobník SB        SB/10, SB/13, SB/16
zásobník SBw    SBw/6, SBw/8, SBw/10, 

                           SBw/13, SBw/16

SB      100 spôn
Sbw    200 spôn

2,2

370x55x240

2,1-3,9

4

15

MODEL ZSZYWACZA 

2,5

335x65x195

100 spôn

6

5

SP-50 SP-242/32 SP-242/38

Typ spôn/
dĺžka nožičiek

Rozmery
(d x š x v) [mm]

kapacita zásobníku

Max. zošitá hĺbka [cm]

Hmotnosť [kg]

Spotreba tlakového
3

vzduchu [m /h]

Tlakový vzduch [bar]

Výkon 2 spoje / sek.

242/16, 242/19, 242/25, 242/28,
242/32, 242/35,242/38

242/16, 242/19, 242/25,
242/28, 242/32

MODEL ZOŠÍVAČKY

7
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T

73

SBw

SB

35

1,27

1,25

1,27

2,6

2,3

6; 8; 10

6; 8; 10; 12

6; 10; 13; 16

10; 13; 16

16DA 1,35 10; 13; 15; 18

32J 2,3 18; 22; 25; 28; 32; 35; 38

32 
T-roll

1,9
1,9

15; 18; 22
15; 18

15; 18; 22; 24

16B 1,8 10; 12; 15; 18; 22

Typ, rozmery a vzhľad kovových spôn

SPONY TYP ŠÍRKA DĹŽKA NOŽIČIEK

0,5 x 2,5    880-930 N/mm² Cu, Zn        4,5kg 10kg

0,6 x 2,5    880-930 N/mm² Cu, Zn        4,5kg 10kg

Drôt plochý a guľatý

rozmer
drôtu

pevnosť
druh
kry�a

hmotnosť rolky

Cu, Zn         2,5kg0,8 guľatý 780-830N/mm²



Balenie až o 60% lacnejšie a až o 50% rýchlejšie.

Zošívačky pre zatváranie kartónových krabíc.
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18

4

1

5

7

6

8

10

14

3

12
13

16

17

15

2
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Modulárna konštrukcia ponúka možnosť zvoliť si a rozšíriť pozíciu podľa aktuálnych potrieb. Symetria 
umožňuje umiestnenie modulov na vybranú stranu, čím poskytuje pohodlie pre pravákov a ľavákov.
Ergonomické - vyrobené s prihliadnu�m na ustanovenia PN-EN 1005.
Rýchly servis - zabezpečujeme rýchly servis a stály prístup k náhradným dielom.

Zamestnanec má širokú škálu voliteľného príslušenstva na dosah a stanica zaberá malý priestor v baliarni.

Baliaca stanica je jedinečný produkt zabezpečujúci vysoký výkon a pohodlie pri práci, ako aj maximálnu 
úsporu výrobného priestoru.

Dôležitou výhodou je ochrana váhy pred poškodením, pretože je zakrytá stolom. Ponúkame tri typy stupníc 
uvedené na nasledujúcej stránke.

Ponúkame možnosť úpravy štruktúry podľa individuálnych potrieb - pri väčších zákazkách alebo za príplatok.

Inova�vnym riešením (registrované číslo návrhu WP.24760) je integrovať váhu so stolom pomocou 
guľôčkových vedení umiestnených v hornej čas� stola. Rovnaký povrch pracovnej dosky teraz umožňuje 
balenie aj váženie balenia a plynulé otáčanie kartónu počas balenia do fólie.

štandardný pult 1400x800 mm

16

Baliaca stanica
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Zošívací stôl
dna škatule

590 - 710 [mm] 

s gumenou podložkou
a výškovo nastaviteľnými
stĺpcami v rozsahu5

Balancér 
s integrovaným 
pneuma�ckým káblom

pneuma�cký systém;
Pripojovacia kocka

v rôznych výškach
s možnosťou montáže

12

kompenzuje krátkodobý 
nedostatok vzduchu

Vyrovnávacia nádrž
pneuma�cký systém
s objemom 4 litre pri 
atmosférickom tlaku;

13

Redukčný ven�l filtra

umiestnená vo výške 
očí používateľa

/ ako mazacia hlavica /

11

18

Predlžovací kábel
5-zásuvkový 230V

7

Rameno vybranej položky
- osvetlenie
- infračervený ohrievač 
vyhrievajúci pracovisko / na 
9 m2 povrchu /

9

upevňovacie skrutky v 
troch rozostupoch: 50, 
75, 100 [mm]

Držiak monitora
nastaviteľný

10

Rám na dokumenty
poskytuje ochranu
dokumentu pred
špinou a
mechanickým 
poškodením

14

Šuplík
na ručné náradie
/ zápisník, nožnice /, 
nôž atď. /

16

Polička na stolný PC

1

Ver�kálny výdajný 
stojan
na balenie fólie

2

na balenie papieru 
alebo fólie

Horizontálny 
dávkovač s rezačkou

3
škatuľka zabalená vo fólii

obal sa na nich odváži; 
uľahčujú manévrovanie

Váha rolky

4

- rovnováha s funkciou počítača

Hmotnosť / v 3 modeloch /
- vážiace zariadenie

- počítač s programom váženia

17

Dierovaný plech
na zavesenie 
malých čas�

15

Kovová polica

8

podľa veľkos�
na triedenie kartónov
Police s priehradkami

��������� �����

���������� ������

���������
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hrúbka lepenky

zatváranie kartónových krabíc na veľkú zaťaž

dĺžka sponky

PC/15-18

PC/15-18
PC/18-22

PA/15-18
PA/18-22

PA/15-18MP/15-18

MP/15-18

pneuma�cké zošívačky

PA/18-22PC/18-22

1,6kg 2,0kg 2,0kg

6,0kg2,5kg

Zošívačky na zatváranie škatúľ

100 szt.100 szt.

32 2,25 32 2,25

22mm

18mm

PCJ/18-22

PCJ/18-22

JM/25-28

JM/25-28

JM/32-35

JM/32-35

JM/3838mm

35mm

32mm

28mm

25mm

30÷33mm

28÷30mm

24÷27mm

20÷23mm

17÷19mm

13÷16mm

10÷12mm

22mm

18mm

15mm

10÷12mm

7÷10mm

4÷6mm

HT

100 ks 100 ks 100 ks

32 1,935 2,25 35 2,25

18



1,7kg 1,7kg 2,5kg2,4kg 2,4kg

Uzatváranie kartónov so sponkami je vo väčšine prípadov dvakrát rýchlejšie a 

50% lacnejšie ako lepenie lepiacou páskou. Trvalá kombinácia všetkých vrs�ev 

kartónu dáva obalu veľkú stabilitu pri preprave a skladovaní, čo často 

umožňuje použi�e tenšieho a lacnejšieho kartónu.

z kartónu počas procesu obnovy. Zošívačky, ktoré ponúkame, sú ideálne pre 

priemyselné podmienky, sú odolné, ľahké a spoľahlivé. V prípade potreby 

poskytujeme aj okamžitý servis.

Najrýchle jš ia a na júč innejš ia technika ba lenia kartonóv.

Konektor má charakter pečate a chráni tovar pred neúmyselným vybra�m z 

kartónu, čím poskytuje ochranu pred krádežou. Okrem toho je spojenie veľmi 

odolné voči prachu, vlhkos� a teplote. Zošitá lepenka vyzerá veľmi este�cky, 

pretože všetky výtlačky a š�tky zostávajú čitateľné. Oceľová svorka je šetrná k 

životnému prostrediu a ľahko odnímateľná

MC/15-18

MC/15-18
MC/18-22

DSA-3519-E

DSA-3519-E
DSA-3522-E

DSA-3522-E

MA/15-18

MA/15-18
MA/18-22

mechanické zošívačky

MC/18-22 MA/18-22

batériové zošívačky

PRC/15-18

PRC/15-18

PRA/22

Stolček na zošívanie dna

B a l a n c é r

Váhy sa používajú všade, kde sa zamestnávateľ snaží zvýšiť 

efek�vnosť , pohodlie a bezpečnosť operátora.
Bremeno absorbuje hmotnosť nástroja a umožňuje ľahký pohyb 

bremien vo zvislom smere. Odstraňuje odreniny alebo 

poškodenie náradia v dôsledku pádu. Robí prácu menej únavnou 

a bezpečnejšou.

Umožňuje zošívanie spodnej 
čas� obalu pomocou ručných 
zošívačiek. Nastaviteľná výška 
do 78 cm.

Balancér 1,5÷3,0 1,5÷3,0 0,76

Balancér 3,0÷5,0 3,0÷5,0

Balancér 5,0÷7,0 5,0÷7,0

MODEL

1,5

1,5

1,5

0,81

1,83

produk�vita dĺžka kábla [m]váha [kg]

100 ks 100 ks 100 ks1000 ks

32 1,932
1,9 35 2,25 35 2,25

1000 ks

35
2,25

19
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Zošívačky dna kartónu

B              C

P 550 D M 550 D

PROFILOVANÁ VÝMENNÁ 
KOVADLINKA (B ALEBO C)

Ši�e spodnej čas�-dna kartónu vyžaduje vysokú rýchlosť práce a garanciu 
pevnos� spoja pri preprave. Možnosť výmeny ramena na ši�e bokov 
kartónov je vďaka svojej univerzálnos� nenahraditeľná v každom sklade a 
baliarni.

VÝMENNÁ HLAVICA

NASTAVITEĽNÁ HĹBKA ŠITIA

VLASTNÝ MANOMETER A FILTER 
TLAKOVÉHO VZDUCHU

NASTAVITEĽNÉ NOHY

PENUMATICKÝ 
NOŽNÝ PEDÁL

MOŽNOSŤ VÝMENY ZA 
RAMENO

OCEĽOVÝ POCHRÓMOVANÝ 
ZÁSOBNÍK PRISPÔSOBENÝ NA 
RÔZNE DĹŽKY KOVOVÝCH SPÔN

340 550

840 840940 940

90�

25 30

800x720x1200 950x720x1200

5-6

1,5

5-6

1,5

 

Dĺžka ramena [mm]

Pracovná výška [mm]

Uhol zošívania

Váha [kg]

Rozmery (d x  š  x  v)  [mm]

Výkon

Tlakový vzduch [bar]

Spotreba tlakového vzduchu[m³/h]

do 2 spojov / sekunda

Výmenný zásobník 35 35/15, 35/18, 35/22 200 spôn

MODEL ZOŠÍVAČKY M 340 D P 340 D M 550 D P 550 D

Typ zásobníka -
Typ dĺžka nožičiek -spôn / 
Obsah zásobníka
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Šikovná, pohodlná pri práci vďaka dlhej rukovä�, používa sa na 
pripevňovanie š�tkov alebo označovaní paliet, upevňovaní 
fólií, kartónov a iných tenkých materiálov.

Zošívačka sa používa na pripevnenie lepenky k drevenej palete. 
Vďaka dlhému ramenu - 150 cm (pre vysoké boxy) - umožňuje 
pohodlnú prácu vo zvislej polohe.

Typ zásobníka 32J/18, 32J/22, 32J/38

65 spôn

Váha[kg] 3,3

MODEL
MPT
1500

1665
x240x75

Kapacita
zásobníka

Rozmery 
(d x š x v)
[mm]

T50-6, T50-8, 
T50-10

180 spôn

0,9

300x56x37

MODEL HT

Váha[kg]

Kapacita zásobníka

Rozmery 
(d x š x v)
[mm]

Typ spôn
/ dĺžka nožičiek

MODEL ZSZYWACZA 

4,1

841x352x67

100 spôn

5-7

5

SP-242W

Typ /spôn
dĺžka nožičiek

Rozmerry
(d x š x v) [mm]

Kapacita zásobníka

Váha [kg]

3Spotreba vzduchu [m /h]

Tlak vzduchu [bar]

242/16, 242/19, 242/22,
242/25, 242/28, 242/32

242/35, 242/38

MODEL ZOŠÍVAČKY

Pneuma�cká zošívačka na palety

Mechanická zošívačka paliet

Kladivová zošívačka

Pneuma�cká zošívačka s výložníkom sa používa na pripevnenie 
lepenky k drevenej palete. Maximálna dĺžka strižovej nohy je 38 mm.
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EKOMET -stroj na výrobu fixačných výplní do škatúľ
Návratnosť inevs�cie do nákupu tohto zariadenia je 
vánimočne krátka, podľa rozsahu výroby sa pohybuje v 
rozpä� od 2 mesiacov do 1 roka.

ź   pokrčený (vopred pokrčený materiál výrazne uľahčuje baliaci proces, 

eliminuje potrebu ručného formovania a má �ež lepšie tlmiace vlastnos�, 

je mäkkší)

Stroj EKOMET sa používa na výrobu materiálu veľmi lacného výplňového 

fixačného materiálu metódou recyklácie použitých kartónových krabíc 

pochádzajúcich z balenia, v ktorom ste dostali tovar alebo vykupovaného od 

iných firiem. Úspory vznikajúce z použi�a tohto materiálu sú obrovské, môžu 

dosiahnuť až 90%.

Tento výplňový fixačný materiál je dokonalou ekologickou alterna�vou 

polystyrénových chipsov, bublinkovej fólie, sáčkov plnených vzduchom, a 

pod. Jeho hlavnou výhodou je nízka výrobna cena, univerzálnosť a 

ekologický charakter.

Stroj vyrába 2 rôzne typy výplní:

ź   ploché rohože (šikmá rohož vhodná na balenie alebo prepravu výrobkov, 

pokrčená výplň ploché  rohože

EKOMET 311 je najnovšia a zároveň 
najmenšia verzia frézy. Zariadenie 
funguje dokonale v skladoch, kde je 
nízky dopyt po plnive.

EKOMET 311 má jednoduchý dizajn, 
trvanlivosť a skutočné úspory.

Stroj vyrába ploché plnivo.
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STROJ JE VYBAVENÝ PODÁVACÍM STOLÍKOM 
A MOŽNOSŤOU MECHANICKEJ REGULÁCIE 
ŠÍRKY A VÝPLNE

RYCHLÉ ZAPNUTIE A VYPNUTIE

CYKLUS PRÁCE UMOŽŇUJE PRIREZANIE 
VÝPLNE NA POTREBNÚ ŠÍRKU ALEBO I 
PRISTRUHNUTIE LEPENKOVEJ PRELOŽKY NA 
POTREBNÚ ŠÍRKU, BEZ NUTNOSTI 
SPRACOVAŤ CELÝ KARTÓN NA VÝPLŇ

TICHÁ PRÁCA MOTORU DO 65 DB

VÝŠKA MODELU 440 
UMOŽŇUJE 
ODPRÁŠNENIE

STABILNE PEVNÁ KONŠTRUKCIA

KOLIEČKA S MOŽNOSŤOU BLOKÁCIE 
UMOŽŇUJÚ JEDNODUCHÉ PRESÚVANIE 
STROJA Z MIESTA NA MIESTO

ÚSPORNÝ TROJFÁZOVÝ MOTOR 0,75 
ALEBO 1,1 kW V MODELOCH 320 A 
330 GARANTUJE VEĽKÚ SILU PRI 
NÍZKEJ SPOTREBE ENERGIE

TEPELNE ELEKTRICKÁ OCHRANA 
MOTORU CHRÁNI MOTOR PRED 
POŠKODENÍM

PRÍSTROJ JE VYBAVENÝ TVRDENÝMI 
VÝSEKOVÝMI VALCAMI S DLHOU 
ŽIVOTNOSŤOU

Dĺžka kartónu

Max.šírka výplne [mm]

Hrúbka kartónu [mm]

Rýchlosť prechodu strojom [m/min]

Výkon [m³/h]

Napájanie [V/Hz]

Príkon [kW]

Rozmery ( d x š x v) [mm]

Hmotnosť [kg]

MODEL EKOMETU

neohraničená

330

0-10

12

do 5

0,75

150

EKOMET 320

330

0-10

12

do 5

0,75

160

EKOMET 321

1100x660x970 1100x660x9701100x660x970

3 x 400 / 50 3 x 400 / 503 x 400 / 50

EKOMET 330

330

0-15

12

do 7,5

1,1

160

EKOMET 440

440

0-20

20

do 21

3

1160x850x1160

310

EKOMET 311

300

do 2,7

15

1 x 230 / 50 1 x 230 / 50

0,55

480x600x330

55

0-10
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ZWP viachlavová zošívačka je veľmi efek�vne 
zariadenie určené na spájanie kartónovej lepenky s 
plastovým vreckom, uzatváranie papierových 
tašiek, obálok, atď.

Možnosť pripevniť ľubovoľný počet hlavíc 
umožňuje niekoľkokrát vyššiu účinnosť ako pri 
použi� ručných zošívačiek.

Minimálna vzdialenosť medzi hlavicami je iba 34 
mm. Každá hlavica je vybavená spredu plneným 
zásobníkom, čo zaručuje veľké pohodlie pri práci. Je 
možné vypnúť vybrané hlavice a voliteľne 
namontovať počítadlo pre uskutočnené spoje.

zásobník126 - 126/06, 126/08
zásobník - 210 spôn

op�ckým senzorom
alebo elektromechanicky

6 (záleží na vybavení)

230

345x250x270

4 - 6

40 cyklov / min

max. 85

0,000785 (pre dve hlavy)

Spúšťanie

Typ zásobníka - 
spona / dĺžka nožičiek -
zásobník

Váha [kg]

Napájanie [V]

Rozmery  (d x š x v) [mm]

Tlak vzduchu [bar]

Výkon

Hĺbka umiestnenia
sponky [mm]

Spotreba tlak.vzduchu [m³/min]

Pneuma�cká
Viachlavová zošívačkaMODEL ZOŠÍVAČKY

Viachlavová zošívačka
Viachlavová zošívačka zaručuje niekoľkokrát 
vyšší výkon
v porovnaní s prácou s ručnými zošívačkami 
a poskytuje veľké pohodlie.



Zošívačka HSP

MODEL HSP-12

Model HSP je univerzálna, prak�cká mechanická zošívačka 
užitočná v každom sklade. Má oceľovú konštrukciu a 3 
vymeniteľné nákovy: na spájanie bokov, zatváranie malých 
kartónov, blistrov, vreciek a pod.

73/06, 73,8
73/10, 73/12

84 spôn

0,46

190x24x100

Váha[kg]

Kapacita
zásobníka

Rozmery  (d x š x v)
[mm]

Typ spôn
/ dĺžka nožičiek

25



Krúžkové zošívačky RING

P-RING 5

26

M-RING 7

7÷9 mmRING-M7

5÷7 mmD-RING 

RING-A5/A8  7,9÷10,7 mm

RING-C3 

RING-A5/A8 4,8÷8,7 mm

2,8÷5,6 mm

Dodáva sa vo verzií mechanickej alebo pneuma�ckej.

Zošívačky na spájanie ovinutým krúžkom. Jednoducho a rýchlo ňou uzavrieme 
fóliové vrecká, oka sie�, reťazí alebo obviažeme lana a drôty. Používa sa aj na 
napínanie pružín pri výrobe madracov.

ERGONOMICKÝ 
POGUMOVANÝ ÚCHYT

ĽAHKÁ PEVNÁ 
KONŠTRUKCIA

OBJEMNÝ ,ĽAHKO OBLUŽNÝ 
ZÁSOBNÍK

 

100 spôn 50 spôn

1,4 0,35 0,50

350x220x89 180x60x25

5-7

6,5

100 spojov / min.

MODEL ZOŠÍVAČKY P-RING 5P-RING 3 P-RING 8 M-RING 5M-RING 7

D-ring
5-7

ring-M7
7-9

ring-A5/A8
7,9-10,7

ring-A5/A8
7,9-10,7

ring-C3
2,8-5,6

Typ spôn
priemer [mm]

Rozmery 
(d x š x v) [mm]

Obsah zásobníka

Váha [kg]

Spotreba tlakového vzduchu [m³/h]

Tlak vzduchu [bar]

Výkon



KUDA PACKAGING

info@kuda-packaging.com

Servisné a predajné zastúpenie DAMET Poľsko pre ČR a SR.

Lidická 308
CZ -33441 Dobřany

INFOLINKA  +420 607 237 237

h�ps://www.youtube.com/sponkovacky
Viac na YouTube:

www.kuda-packaging.com
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Zošívačky Gabion sa používajú na spájanie sie� pri výrobe gabionových košov, ako aj na spájanie iných kovových 
štruktúr a výstužných drôtov. Spoľahlivo pracujú v rôznych podmienkach prostredia. Sú veľmi pevné a odolné. 
Dodávame v pneuma�ckej (P) a mechanickej (M) verzii.

P-RING 13

M-RING 13

 

6,5

Cl50 
or CL50-SS

CL50 
or CL50-SS

40 spôn120 spôn

4,56,4

690 x 170 x 130510 x 370 x 240

5-7

50 spojov / min.

MODEL ZOŠÍVAČKY P-RING 13 M-RING 13

Cl5 0 
or CL50-S S

Typ spôn
priemer [mm]

Rozmery 
š v  [mm](d x  x )

Obsah zásobníka

Váha [kg]

Spotreba tlakového vzduchu[m³/h]

Tlak vzduchu [bar] [bar]

Výkon

M-RING 13

Zošívačky Gabion
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