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Wyroby papierowe to
Pakowanie papieru
Pakowanie poligrafii
Pakowanie tektury falistej
Pakowanie kartonaży
Pakowanie papierowych worków

Papier w arkuszach
Papier w belach
Ulotki, broszury
Gazety, czasopisma
Książki
Tektura falista
Opakowania tekturowe
Pudła

Branża papiernicza to szeroka gałąź przemysłu, która cały czas 
ewoluuje. Messersi ma odpowiedzi na nowe potrzeby producentów, 
przetwórców papieru i poligrafii.



Wiązarki

Owijarki
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VR70P

SATURNO

RTA

PR99

RA300

Wiązarka pionowa

Owijarka pierścieniowa

Owijarka ze stołem obrotowym

Wiązarka pozioma

Owijarka z wirującym ramieniem

Kompresja i stabilizacja ładunku.

Owijanie rozciągliwą folią stretch - 
ochrona przed wilgocią, wodą, pyłem 
i zabrudzeniami.



Kapturownice
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FMC Komora obkurczająca

Ochrona produktu przez zafoliowanie 
termokurczliwą folią, która doskonale 
przylega do ładunku.



VR70P to wiązarka z kompresją w pionie, czyli 
prasowaniem ładunku w czasie wiązania. System 
znany producentom i dystrybutorom papieru, 
kartonaży - tektury falistej, kartonów klapowych oraz 
poligrafii - prasy, ulotek, broszur, ale także butelek.

Wiązarka VR70P zbudowana jest ze stalowych 
elementów spawanych elektronicznie. Standardowo 
wyposażona w sterowanie PLC, może bez problemu 
zostać dołączona do istniejących linii pakujących.

VR70P
Wiązarka pionowa
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Opis

Dane techniczne

Typ taśmy:

Szerokość taśmy:

Grubość taśmy:

Siła docisku prasy:

Łączenie taśmy:

Czas zgrzewania:

PET / PP

8 - 19 mm

0,80 - 1,00 mm

3 000 N, opcjonalnie 5 000 N

Zgrzew tarciowy lub termiczny

1,2 - 3 s (zależnie od naciągu)



Prasa wiążąca PR99 dedykowana jest do pakowania 
tektury falistej, kartonaży, papieru i produktów 
poligraficznych. Messersi PR99 to maszyna, która 
kompresuje ładunki paletowe w pionie z siłą do 3 000 
N (lub do 5 000 N na życzenie) i w czasie kompresji 
wiąże ładunek w jednym lub w dwóch miejscach 
jednocześnie. Druga opcja wymaga wyposażenia 
maszyny w dwie głowice wiążące. W przypadku 
jednoczesnych wiązań ich odległość od siebie 
jest z góry ustalona. Wiązania pojedyncze można 
wykonywać zawsze w dowolnych odległościach od 
siebie.

Ruchoma lanca (mechanizm widoczny na zdjęciu po 
lewej) to prowadnica do tasmy, która wprowadzana 
jest pomiędzy deski palety dla skutecznego wiązania.

Prasa wiążąca jest sterowana PLC, a wygodny panel 
dotykowy przy pulpicie daje dostęp do wszystkich 
najważniejszych funkcji prasy wiążącej.

PR99
Automatyczna prasa wiążąca
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Opis

Dane techniczne

Typ taśmy:

Szerokość taśmy:

Grubość taśmy:

Łączenie taśmy:

Czas cyklu wiązania:

Siła docisku prasy:

PET / PP

8 - 19 mm

0,80 - 1,00 mm

Zgrzew tarciowy lub termiczny

15- 22 s (zależnie od ładunku)

3 000 N / 5 000 N (opcja)
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SATURNO
Owijarka pierścieniowa

Opis
Dzięki technologii indukcji elektromagnetycznej 
zastosowanej w napędzie wózka z folią, maszyna 
posiada jeszcze mniej części zużywających się 
i jeszcze rzadziej wymaga serwisu. Sam wózek może 
korzystać z rolek z folią ważących nawet do 18-20 
kg, co przekłada się na dłuższą pracę maszyny bez 
żadnej obsługi.

Owijarka osiąga wydajność do 100-120 zafoliowanych 
palet na godzinę. Wszystkie istotne parametry 
owijania, w tym regulacja mechanicznego systemu 
rozciągu wstępnego folii (pre-stretch), są dostępne 
z panelu sterowania.

Maszyna jest łatwa do zintegrowania z istniejącymi 
liniami pakującymi. Messersi Saturno oferujemy 
w wersji na dwóch lub czterech kolumnach.

Dane techniczne  2 kolumny 4 kolumny

Max. przekątna palety:

Grubość folii:

Śred. wew. rolki:

Śred. zew. rolki:

Wysokość rolki:

Waga rolki:

Zasilanie:

Moc znamionowa:

Ciśnienie robocze:

Zapotrzebowanie:

1700 mm

13 kW

2800 mm

16 kW

23 μ

76 mm

250 mm

500 mm

18 kg

400-3F +N +PE

6 bar

10 nl / cykl
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RA300
Owijarka z wirującym ramieniem

Opis
Owijarka z wirującym ramieniem Messersi RA300 to 
w pełni automatyczna (bezobsługowa) maszyna do 
foliowania ładunków w linii pakującej. Urządzenie 
wyposażone jest w moduły automatycznego 
mocowania, odcięcia i zgrzewania folii. Obrotowe 
ramię porusza się z prędkością do 30 obrotów na 
minutę. Prędkość ramienia, wznoszenia i opadania 
wózka z folią sterowane są falownikami. 

Opcjonalnie owijarka może być wyposażona w system 
rozciągu wstępnego folii z niezależnym napędem 
(Power Pre-Stretch), podnośnik ładunku, który 
gwarantuje owijanie od samego dołu palety a także 
system automatycznej wymiany rolki z folią.

Dane techniczne  

Opcje wyposażenia

Max. przekątna palety:

Max. prędkość ramienia:

Zasilanie:

Moc znamionowa:

Ciśnienie robocze:

Zapotrzebowanie:

Rozciąg folii (pre-stretch):

Zaawansowany rozciąg folii

Podajnik folii na górę ładunku

Moduł redukcji wysokości folii

1700 mm

36 rpm

400V, 3Ph +N +PE

4 kW

6 bar

10 nl / cykl

150 do 300%



RTA
Automatyczna owijarka ze stołem 
obrotowym
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Opis
Automatyczna owijarka ze stołem obrotowym 
Messersi RTA może być łatwo zintegrowana 
z  istniejącą linią pakowania lub transportu. 
Ustawienia wszystkich najważniejszych parametrów 
owijania dostępne są z panelu sterowania. 

Standardowo owijarka wyposażona jest w falownik 
do kontroli prędkości wznoszenia i opadania wózka 
z folią oraz zmotoryzowane przenośniki na stole 
obrotowym. Opcjonalnie do modelu RTA oferujemy 
moduł podnoszący ładunek, który umożliwia owijanie 
od samego spodu palety.

Dane techniczne  

Opcje wyposażenia

Wysokość stołu (z rolkami):

Max. prędkość obrotowa:

Moc znamionowa:

Zasilanie:

Zapotrzebowanie pow.:

Wymiary ładunku:

Max. wysokość ładunku:

Moduł podnoszący ładunek

Moduł ograniczający wys. folii

2100 mm

500 mm

mechaniczny rozciąg folii

4 kW

400 V, 3P+N+PE, 50 Hz

1200 x 800 - 1200 x 1000 mm

2400 mm
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FMC
Komora obkurczająca kaptury

Opis
Messersi FMC to komora do termokurczenia 
foliowych kapturów na ładunkach w technologii 
Thermo Shrink. Dzięki swojej konstrukcji 
maszyna optymalnie wykorzystuje wytworzone 
ciepło.  Temperatura w komorze rośnie 
równomiernie z wszystkich stron ładunku, dzięki 
czemu obkurczanie folii odbywa się w sposób 
jednolity i estetyczny.

Messersi FMC występuje w wersji gazowej oraz 
elektrycznej i  umożliwia przygotowanie do 60-70 
ładunków w ciągu godziny.

Dane techniczne - wersja gazowa

Dane techniczne - wersja elektryczna

Potrzebny gaz:

Moc znamionowa:

Wydajność grzewcza:

Moc znamionowa:

Wydajność grzewcza:

Metan / GPL

5,5 kW

390 kW

5,5 kW

240 kW
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