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Automatyczne pakowanie mebli, drzwi, listew i innych wyrobów   

Odpowiednie pakowanie zmniejsza ilość zwrotów
Pakowanie stanowi istotny element procesu produkcji mebli i drzwi, który minimalizuje możliwość uszkodzenia gotowego 
wyrobu. Dlatego zmiany rodzajowe oraz ilościowe tego procesu wymagają coraz bardziej elastycznych systemów 
pakowania - zarówno do pakowania mebli skrzyniowych, szkieletowych, tapicerki, drzwi, listew, elementów i podzespołów.

Mieczysław Lewicki

lie i taśmy samoprzylepne, folie, ręka-

wy, worki i kaptury termokurczliwe 

grubości kilkudziesięciu mikronów, 

wkładki PE, folie pęcherzykowe etc.) 

pozwala na stosowanie różnych wa-

riantów zabezpieczeń dla szerokiej ga-

my wyrobów.

Duża różnorodność – chociażby w sa-

mych gabarytach – wymaga stosowa-

nia różnych szerokości folii, co przy ko-

nieczności pracy linii w sposób ciągły 

(ze względu na konieczność osiągania 

stosownej wydajności) wymaga szyb-

kiej zmiany rolek i/lub obcinania nad-

datków folii. Z dwu głównych spo-

sobów pakowania folią – na zimno 

i w tunelu gorącego powietrza - mo-

żemy wybrać rozwiązania, które mo-

gą być optymalne dla naszych potrzeb. 

Musimy tu uwzględnić nie tylko pręd-

kości posuwu transportera głównego 

ale i czasy dojścia, nakładania zabez-

szczególnej analizy i przystosowania 

urządzeń do różnorodności pakowa-

nych wyrobów.

Uniwersalne folie

Różnego rodzaju folie PE to obecnie naj-

popularniejszy sposób pakowania i za-

bezpieczania ładunków. Używane są 

zarówno w pakowaniu małych pude-

łek z akcesoriami (folie termokurczli-

we PCV), w pakowaniu desek podłogo-

wych, mebli (folie termokurczliwe PE) 

oraz dużych i ciężkich palet (folia ter-

mokurczliwa PE lub folia stretch). Nie-

wątpliwą zaletą foliowania jest ni-

ski koszt jej zakupu oraz szeroka gama 

dostosowanych dostępnych narzędzi 

i maszyn do pakowania. 

Różnorodność możliwych do wyko-

rzystania akcesoriów podczas proce-

su pakowania (taśmy stalowe taśmy 

polipropylenowe i poliestrowe, fo-

Pakowanie wymaga szczególnej uwa-

gi podczas jego przebiegu, gdyż jest to 

miejsce, gdzie decydujemy o zabezpie-

czeniu wyrobu na czas od wytworze-

nia poprzez magazynowanie i trans-

port do momentu ulokowania go 

u klienta. Dlatego uszkodzenia w cza-

sie jego przechowywania i dostarcza-

nia powinny być wyeliminowane cał-

kowicie. Aby osiągnąć ten cel nie tylko 

tworzymy różne sposoby zabezpie-

czeń, ich konstrukcje i stosowane ma-

teriały, przewidując najbardziej za-

grożone etapy i miejsca, ale również 

staramy się zminimalizować manipu-

lację wyrobem. Optymalne wiec jest 

stosowanie linii pakowania bezpo-

średnio na wyjściu z linii produkcyj-

nej. O ile dla produkcji seryjnej mebli, 

listew, blatów czy drzwi jest to stosun-

kowo proste to dla produkcji według 

pojedynczych zamówień wymaga 

Wyroby po zapakowaniu w folię.  Fot. Archiwum autora

Linia kątowa CMB.  Fot. Archiwum autora

Linia Combo.  Fot. Archiwum autora

Linia pakowania z transporterem podnoszącym element do założenia naroży.  
Fot. Archiwum autora

Podstawowa linia pakowania w folię termokurczliwą ERB.  
Fot. Archiwum autora
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PATNERZY HANDLOWI

Wilamowski & Syn Warszawa  22 633 50 12  608 309 299
KLEJBER Piaski  81 582 28 64  501 049 598
KLEJDOM Jawor  76 870 22 19  602 496 208
KLEJDREW Krajenka  67 263 81 62  604 504 962
STOLMAT Opole  77 474 28 97  601 966 101
KLEJSTOL Kalisz  62 760 32 46  605 310 785
KLEJTECH Wadowice  33 876 12 28  600 417 523
WEKTOR Wejherowo  58 672 15 89  501 397 873

NIEZAWODNY LAKIER SCHODOWY

ROSNER  2 K-DD

pieczeń, naroży, przekładek etc. oraz 

co bardzo istotne przy dużej zmienno-

ści gabarytów pakowanych wyrobów 

– zmiany szerokości folii i (przy pako-

waniu w folie termokurczliwe) stero-

wanie strumieniem ciepłego powie-

trza o temperaturze dostosowanej do 

potrzeb obkurczania oraz uwzględ-

niającej odporność cieplną pakowane-

go wyrobu. Te wymogi spełnia system 

PACK ECO-Therm, który w tunelach 

kształtuje strumień wewnętrzny po-

wietrza, optymalizując recyrkulację 

w celu polepszenia obkurczania folii. 

Jest stosowany w szczególności w tych 

tunelach, w których wewnętrzna po-

jemność cieplna jest wysoka. CMB 

wdrożyło ten rewolucyjny system 

w tunelach do obkurczania folii stoso-

wanych do pakowania, gdyż pozwa-

la on na zaoszczędzenie do 45% ener-

gii w stosunku do tuneli tradycyjnych. 

Jedna z bardziej zaawansowanych od-

mian - ECO-Therm Variable pozwala 

na bardziej precyzyjne sterowanie od-

powiednio do przepływu wewnętrz-

nego (dla każdego modelu tunelu) za 

pośrednictwem regulatora elektro-

nicznego i zmiennika częstotliwości. 

Nowy system poprawia dystrybucję 

strumienia ciepłego powietrza we-

wnątrz tunelu uzyskując dużą popra-

wę wydajności cieplnej.

Korzyści ze stosowania systemu PACK 

ECO THERM jakie możemy osiągnąć to 

m.in.:

- ten sam rezultat dobrego zgrzania fo-

lii przy niższej temperaturze (zużywa-

jąc mniej energii przyczyniamy sie do 

jej ogólnoświatowych oszczędności);

- znacząca redukcja zużycia energii 

elektrycznej i/lub (obniżka kosztów); 

- zwiększenie prędkość transportera 

w tunelu (beznakładowe zwiększanie 

produkcji);

- bardziej jednorodne obkurczanie (po-

prawa estetyki i jakości pakowania);

- nieprzegrzewanie wyrobu finalnego-

,(co przy stosowaniu różnych produk-

tów klejowych wrażliwych na ekspo-

zycję cieplną jest wręcz warunkiem 

stanowiącym o możliwości stosowania 

pakowania w folie termokurczliwe).

Owĳarki do listew.  Fot. Archiwum autora

Drzwi po pakowaniu na maszynie CMB.  Fot. Archiwum autora

Tunel EKO-Therm.  Fot. Archiwum autora

Pakowanie wielu form na jednej maszynie.  
Fot. Archiwum autora

Schemat podstawowej linii pakowania.  
Fot. Archiwum autora


