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Zaklejarki stołowe do kartonów to niewielkie urządzenia, które w bardzo wydatny sposób 
usprawniają proces zaklejania paczek za pomocą różnych rodzajów taśm. 
 

SERIA ‘ULI’ 
DYSPENSERY DO  

TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ 

 Zaklejarki w bardzo dużym stopniu przyczyniają 
się do usprawnienia i optymalizacji procesu 
pakowania kartonów klapowych. W zależności 
od potrzeb i warunków – najczęściej używanymi 
materiałami do zaklejarek są taśmy 
samoprzylepne (klejące, scotch) lub taśmy 
papierowe podgumowane, gdzie klej jest 
aktywowany za pomocą wody. 
 

   

 

 
 

Na zdjęciu: zaklejarki do kartonów: ULI (po lewej na górze), ULIMATIC (po prawej na górze) oraz ULIMAGIC (na dole)  
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SERIA ZAKLEJAREK ‘ULI’ 
Dyspenser ULI – charakterystyka  
ULI jest automatycznym, elektronicznym dyspenserem do taśm samoprzylepnych PP i PVC. Odmierza różne 
długości taśm, nadając się idealnie do prac magazynowych i montażowych m.in. w branży AGD, motoryzacyjnej 
czy elektronicznej. Długość taśmy reguluje się za pomocą wyświetlacza na urządzeniu. 

Cechy i zalety urządzenia: 

 Zastosowanie: taśmy PP i PVC 

 Ergonomia użycia na stole do pakowania 

 Długość odcinków regulowana z wyświetlacza 

 Osłonięte ostrze tnące 

 Dokładność odcinków: ± 4 mm 

 Taśma się nie skręca 

 Rama solidna i odporna na korozję 

 Mało części 

 Niskie koszty utrzymania 

 Niski pobór mocy 

Dyspenser ULIMATIC – charakterystyka  
ULIMATIC jest kompaktowym, elektrycznym dyspenserem automatycznym przeznaczonym do wszystkich 
rodzajów taśm samoprzylepnych. Urządzenie idealnie nadaje się do zamykania średnich i dużych ilości opakowań 
o powtarzalnych wymiarach. ULIMATIC można rozbudować o czujniki, tworząc ULIMAGIC. Dzięki nim opakowania 
o różnych rozmiarach zostaną „zmierzone” i łatwo będzie można ja zakleić taśmą.  
Łatwość użycia – ULIMATIC posiada dotykowy wyświetlacz, na którym można ustawić do 5 długości taśmy. 

Cechy i zalety urządzenia: 

 Do wszelkich rodzajów taśmy samoprzylepnej 

 Dla średnich i dużych ilości opakowań 

 Powtarzalne wymiary kartonów 

 Regulowane długości odcinków 

ULIMAGIC – charakterystyka  
ULIMAGIC to kompaktowy, automatyczny dyspenser elektryczny, do wszystkich rodzajów taśm samoprzylepnych. 
Dyspenser – dzięki dwóm czujnikom – wykrywa wymiary kartonu i automatycznie dozuje taśmę o odpowiedniej 
długości. Maszyna jest idealna do szybkiej obróbki paczek, a dzięki dokładnemu określeniu długości kartonów jest 
mniej odpadów taśmy. ULIMAGIC idealnie nadaje się do zaklejania dużych ilości kartonów, o różnych wymiarach. 
Łatwość użycia – ULIMAGIC posiada dotykowy wyświetlacz, za pomocą którego można ustawić żądaną długość 
taśmy (do 5 różnych wartości). Dodatkowo urządzenie może samodzielnie określić długość potrzebnej taśmy, na 
podstawie odczytu z czujników. Taśma jest wydawana za pomocą pedału nożnego. 

Cechy i zalety urządzenia: 

 Do wszystkich rodzajów taśm samoprzylepnych 

 Automatyczne wykrywanie wymiarów kartonu 

 Do dużej ilości kartonów, o różnych wymiarach 

 Solidna, metalowa konstrukcja 
 

DANE TECHNICZNE: ULI ULIMATIC ULIMAGIC 

Waga [kg] 6 6  

Wymiary (D x S x W) [mm] 158 x 270 x 205 158 x 270 x 205 158 x 270 x 205 mm 

Długość taśmy Regulacja elektroniczna 
5 długości – regulacja na 

wyświetlaczu 

5 długości – regulacja na 
wyświetlaczu lub odczyt 

z czujników 

Typ taśmy PP i PVC 
Wszystkie taśmy 
samoprzylepne 

Wszystkie taśmy 
samoprzylepne 

Szerokość rolki [mm] 15 – 75  15 – 75  15 – 75  

Długość odcinków [mm] 30 – 990  --- --- 

Maksymalna Ø rolki [mm] 190 190 190 

Wewnętrzna Ø rolki [mm] 76 76 76 

Zasilanie [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 

Poziom hałasu [dB] < 70 < 70 < 70 

Prędkość [m/min] 15 15 15 
 


