
PODAVAČE LETÁKŮ, OBÁLEK    
 

 
 
Aplikace 
Zasilatelství, Farmacie, kosmetické společnosti a ostatní odvětví průmyslu, které potřebují 
manipulovat s nesvázanými materiály, které nejsou v rolích. Kontrolují podávání listů, prospektů, 
promo letáků, návodů a podobně. 

• V automatických balicích linkách  
• V balicích strojích (L-wrappers, flow-pack, atd...)  
• K podávání reklamních promo letáků. Loterií atd...  
• K umístění nad dávkovač vícehlavéskladu 
• Podávání skupin (podavač s předvýběrem)  
• Podavače nad dopravníky s obálkami, etiketami, kartony atd…  

Také je možno podávat ve vertikálním směru např. na kartonové krabice atd.. 
 

 
 
Aplikace 
Zasilatelství , Farmacie, Kosmetické společnosti a ostatní odvětví průmyslu, které potřebují 
manipulovat s nesvázanými materiály, které nejsou v rolích. Kontrolují podávání listů, prospektů, 
promo letáků, návodů a podobně. 

Stroje pro podávání procesy , etikety, lístky,kartonky, obálky, karty atd. 

• Poloautomatické: připravuje materiál a podává ho přímo na produkt na dopravníku nebo 
v manipulační lince podobně.  

• Automatické: Podává jiným strojům k potištění, etiketování nebo jiné využití.  
• Vertikální: pro silné materiály jako jsou krabice, kartony atd.  

 



 
 
 
Modely 
DP- Maximální šíře materiálu 21 cm 
  Rychlost 40-70 listů/min / 50 metrů./min 
  Rozměry stroje  24 x 27 x 35 cm 
DP/R- Maximální šíře materiálu 21 cm 
  Rychlost 60-200 listů/min / 150 metrů/min 
  Rozměry stroje  24 x 27 x 35 cm 
  Kontrola rychlosti Ano 
DG- Maximální šíře materiálu 31 cm 
  Rychlost 40-70 listů / min / 50 metrů/min 
  Rozměry stroje 24 x 38 x 35 cms 
DG/R- Maximální šíře materiálu 31 cm 
  Rychlost 60-200 listů /min / 150 metrů/min 
  Rozměry stroje 24 x 38 x 35 cms 
  Kontrola rychlosti Ano 
D-45- Maximální šíře materiálu 42 cm 
  Rychlost 40-70 listů /min 60-200 listů /min 
  Rozměry stroje 24 x 38 x 45 cm 
  Kontrola rychlosti Volitelná možnost 
DV Maximální šíře materiálu 30 cm 
  Rychlost 40-100 listů /min 
  Rozměry stroje 14 x 30 x 50 cm 
 
Technická Specifikace 
• Nerez provedení  
• Minimální rozměr materiálu 55 x 70 mm., kromě modelu DV 50 x 90 mm.  
• Tloušťka materiálu min. 0,06 mm max. 1,5 mm, kromě modelu. DV min. 1,5 mm max. 4 mm.  
• Ovládání a řízení 

o Řízení Microkontrolerem 
o Software řízení funkcí 
o ON/OFF vypínač 
o Start spouštěcí tlačítko  
o Nastavování tloušťky materiálu  

• Váha 8,5 - 9,2 kg  
• Napětí- 230 V - 50 Hz / 130 V -60 Hz  
• Příkon 200/250W  

 
 

 
 

 
 
 


