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Program pro sešívání
a uzavírání kartonáže



Uzavírače kartonů

     Spony JK 561

Manuální a pneumatické uzavírače klop naplněných kartonů z vlnité lepenky. Výsledkem je čistý

a pevný spoj. Tato metoda šetří práci i materiálové náklady a celkově přispívá k vyšší produktivitě.

Všechny typy uzavíračů jsou opatřeny patentovaným nastavováním hloubky sevření spony podle

počtu vrstev resp. tloušťky vlnité lepenky. Dále pak u modelu c.561 je přepínač pro použití spon

délky 15mm nebo 18mm.

1 - úderník
2 - kovadlinka
3 - spona

Technická specifikace c.561M c.561PN

Délka 455 mm 404 mm
Výška 320 mm 205 mm
Hmotnost 1,6 kg 1,8 kg
Pracovní tlak - 5-6 bar
Maximální tlak - 8 bar
Spotřeba vzduchu - 1 litr
Kapacita zásobníku 150 spon 150 spon
Spony JK561-15,18; JK561-22 JK561-15,18; JK561-22



Stojanové šičky se spodním a bočním ramenem

Spony JK 561

  

Stojanové  šičky  se  spodním  ramenem  se  používají  zejména  pro  sešívání  den  krabic  z vlnité
lepenky.  Poskytují  velice  pevný  spoj  v důsledku  sevření  lepenky  pneumatickým  ramenem.
V nabídce jsou verze manuální nebo pneumatické (PN), které jsou vhodné pro větší počet sešití.
Stojanové  šičky  s bočním  ramenem  naleznou  využití  při  sešívání  boků  krabic  nebo  jiných
speciálních spojů, mělké lísky, víka, archy, apod., ale také pro spojování textilií, kůže, plastů nebo
tenkých kovových fólií.

Technická specifikace B561(PN), F561(PN)

Délka 920 mm
Výška 1350 mm
Šířka 750 mm
Hmotnost 39 kg
Vyložení ramene 400 mm
Výška ke kovadlince/manual. 860 mm
Výška ke kovadlince/pneu. 1000 mm
Pracovní tlak/pneu. 5 bar
Maximální tlak/pneu. 7 bar
Spotřeba vzduchu/pneu. 2 litry
Kapacita zásobníku 300 spon (JK561)
Spony B561, F561 JK561-12,15,18,22



Pneumatické kleště

Spony JK 777 Spony JK 779

Pneumatické  kleště  pro  sešívání  vlnité  lepenky,  papíru,  textilií,  kůže,  PVC  fólií  a  podobných
materiálů.  Využití  naleznou  zejména  při  sešívání  kartonáže  nebo  kontejnerů,  vík  krabic,  apod.
Typ JK777  na  spony  z plochého  drátu  je  vhodný  pro  sešívání  měkkého  materiálu  s rizikem
proseknout materiál sponou. Typ JK779 je univerzální pro sešívání více vrstev s možností délky
spony až 22 mm.

Technická specifikace JK20T777L JK20T779(L) JK20T779-22L

Délka 370 mm 230 mm 375 mm
Výška 250 mm 250 mm 330 mm
Hmotnost 2,1 kg 1,9 kg 2,2 kg
Hloubka čelistí 140 mm 140 mm 140 mm
Rozevření čelistí 22 mm 22 mm 18 mm
Pracovní tlak 5-6 bar 5-6 bar 5-6 bar
Maximální tlak 7 bar 7 bar 7 bar
Spotřeba vzduchu 0,35 litru 0,35 litru 0,35 litru
Kapacita zásobníku / standard - 84 spon -
Kapacita zásobníku / dlouhý L 100 spon 168 spon 220 spon
Spony JK777-10,12,16 JK779-8,…,16 JK779-8,…,22



Pneumatické kleště a sponkovačka

Spony JK 590

Pneumatické kleště na široké spony se vyznačují velkou intenzitou šití a jsou určeny především pro
sešívání  papírových  hran.  Lze  je  ale  také použít  pro  sešívání  tvrdých  materiálů  např.  lepenky,
plastů,  textilií,  kůže,  apod.  Možnost nastavení  rozevření  čelistí  vkládáním  distančních  destiček
umožňuje sešívání silnějších materiálů.
Pneumatická  sponkovačka  na  široké  spony  pro  upevňování  vlnité  lepenky  ke  dřevu,  například
paletám, rámům a ostatním materiálům na bázi dřeva. Spona JK590 z plochého drátu umožňuje
také upevňování střešních krytin (šindel), ale i jiných materiálů např. gumy, plastu, kůže, PVC fólie,
apod. Pro upevňování hlubokých kartonů k paletě je možné dodat tzv. „prodlouženou ruku“.

Technická specifikace JK35T590 JK35-590

Délka 335 mm 335 mm
Výška 220 mm 220 mm
Šířka 65 mm 65 mm
Hmotnost 2,65 kg 2,4 kg
Hloubka čelistí 68 mm -
Pracovní tlak 5-6 bar 5-6 bar
Maximální tlak 7 bar 7 bar
Spotřeba vzduchu 0,85 litru 0,85 litru
Kapacita zásobníku 100 spon 100 spon
Spony JK590-19,…,32 JK590-16,…,32


