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Stanowisko pakowania

Modułowa konstrukcja daje możliwość wyboru i rozbudowy stanowiska stosownie do aktualnych potrzeb. 
Symetryczność pozwala na umieszczenie modułów po wybranej stronie, zapewniając komfort osobom 
prawo- i leworęcznym.
Ergonomiczne - wykonane z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN 1005.
Szybki serwis - zapewniamy szybki serwis i stały dostęp do części zamiennych.

Szybkie i wygodne pakowanie
Dzięki naszym rozwiązaniom użytkownik wolniej się męczy, a więc dłużej pracuje wydajnie.

Stanowisko pakowania jest unikalnym produktem, zapewniającym duży komfort i wydajność pracy. Naszym 
celem podczas konstruowania było umieszczenie szerokiej gamy elementów wyposażenia w zasięgu ręki 
pracownika oraz ograniczenie powierzchni zajmowanej przez stanowisko. 
Innowacyjnym rozwiązaniem jest zintegrowanie wagi z blatem stołu, dzięki czemu nie jest na nią potrzebna 
dodatkowa powierzchnia. Waga jest chroniona przed uderzeniami. Prowadnice kulkowe nad modułem 
wagi umożliwiają sprawne obracanie kartonu podczas pakowania.
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Stolik do zszywania
dna kartonów 
z gumową podkładką
i regulowaną wysokością
kolumny w zakresie 
590-710 [mm] 

5

Odciążnik 
ze zintegrowanym 
przewodem
pneumatycznym

Kostka przyłączeniowa
instalacji pneumatycznej;
z możliwością montażu
na różnej wysokości

12

Zbiornik buforowy
układu pneumatycznego
o objętości 4 litrów w 
warunkach ciśnienia 
atmosferycznego; 
kompensuje krótkotrwałe 
braki powietrza

13

Filtr-reduktor ciśnienia 
/w opcji smarowniczka/
umieszczony na 
wysokości wzroku 
użytkownika11

18

Listwa zasilająca 
przeciwzakłóceniowa
5-gniazdkowa 230V

7

Ramię na wybrany element
- oświetlenie
- promiennik podczerwieni 
ogrzewający stanowisko 
pracy /do 9m² powierzchni/

9

Uchwyt na monitor 
z możliwością regulacji
śrub montażowych w 
trzech rozstawach: 50, 
75, 100 [mm]

10

Ramka na dokumenty 
zapewniająca ochronę 
dokumentów przed 
zabrudzeniami oraz 
uszkodzeniami 
mechanicznymi

14

Szuflada 
na podręczne 
przybory 
/notes, nożyczki, 

16

Półka na komputer 
stacjonarny 

1

Pionowy dyspenser 
na folię do pakowania

2

Poziomy dyspenser 
z ucinaczem
na papier lub folię 
do pakowania

3

Rolki wagi
na nich ważona jest paczka; 
ułatwiają manewrowanie 
owijanym w folię kartonem

4

Waga /w trzech modelach/
- urządzenie ważące
- waga z funkcją komputera
- komputer z programem 
ważącym

17

Blacha perforowana
do zawieszenia
drobnych elementów

15

Metalowa półka

8

Półka z przegrodami 
do sortowania 
kartonów
wg rozmiaru
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grubość
tektury

zamykanie kartonów wielkogabarytowych o wysokiej gramaturze

długość
zszywki

PC/15-18

PC/15-18
PC/18-22

PA/15-18
PA/18-22

PA/15-18MP/15-18

MP/15-18

zszywacze pneumatyczne

PA/18-22PC/18-22

1,6kg 2,0kg 2,0kg

6,0kg2,5kg

Dobór zszywacza do zamykania kartonów

100 szt.100 szt.

32 2,25 32 2,25

22mm

18mm

PCJ/18-22

PCJ/18-22

JM/25-28

JM/25-28

JM/32-35

JM/32-35

JM/3838mm

35mm

32mm

28mm

25mm

30÷33mm

28÷30mm

24÷27mm

20÷23mm

17÷19mm

13÷16mm

10÷12mm

22mm

18mm

15mm

10÷12mm

7÷10mm

H

4÷6mm

T

1,7kg 1,7kg 2,5kg2,4kg 2,4kg

Najszybsza i najbardziej skuteczna technika pakowania kartonów.

Zamykanie kartonów zszywkami w większości przypadków jest dwukrotnie 

szybsze i 50% tańsze niż oklejanie taśmą samoprzylepną. Trwałe połączenie 

wszystkich warstw tektury nadaje opakowaniu dużą stabilność w transporcie i 

składowaniu, co często pozwala na zastosowanie cieńszej i tańszej tektury. 
Złącze ma charakter plomby i zabezpiecza towar przed bezśladowym wyjęciem z 

kartonu, zapewniając ochronę przed kradzieżą. Ponadto połączenie jest bardzo 

odporne na kurz, wilgoć i temperaturę. Zszyty karton wygląda bardzo estetycznie, 

ponieważ wszystkie nadruki i etykiety pozostają czytelne. Stalowa zszywka jest 

również przyjazna dla środowiska i łatwo usuwalna z tektury podczas procesu 

odzysku. Oferowane przez nas zszywacze doskonale sprawdzają się w warunkach 

przemysłowych, są trwałe, lekkie i niezawodne. Zapewniamy również w razie 

potrzeby błyskawiczny serwis.

MC/15-18

MC/15-18
MC/18-22

DSA-3519-E

DSA-3519-E
DSA-3522-E

DSA-3522-E

MA/15-18

MA/15-18
MA/18-22

zszywacze mechaniczne

MC/18-22 MA/18-22

zszywacze
akumulatorowe

PRC/15-18

PRC/15-18

RAB-22E

100 szt. 100 szt. 100 szt.1000 szt.100 szt. 100 szt. 100 szt.

32 1,9 32 1,935 2,25 35 2,25 32
1,9 35 2,25 35 2,25

1000 szt.

35
2,25

Stolik do zszywania dna

Odciążnik sprężynowy

Odciążniki znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie 

pracodawca dąży do podwyższenia efektywności, komfortu i 

bezpieczeństwa pracy operatora.
Odciążnik przejmuje ciężar narzędzia i pozwala na łatwe 

przemieszczenia ciężarów w kierunku pionowym. Eliminuje 

otarcia lub uszkodzenie narzędzi w wyniku upadku. Czyni 

pracę na stanowisku, mniej męczącą i bardziej bezpieczną.

Umożliwia  zszywanie  dna 
opakowania przy zastosowaniu 
zszywaczy ręcznych. Wysokość 
regulowana do 78 cm.

Odciążnik sprężynowy 1,5÷3,0 1,5÷3,0 0,76

Odciążnik sprężynowy 3,0÷5,0 3,0÷5,0

Odciążnik sprężynowy 5,0÷7,0 5,0÷7,0

MODEL

1,5

1,5

1,5

0,81

1,83

wydajność długość linki [m]waga [kg]
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Maszyna Ekomet
Okres zwrotu nakładu inwestycyjnego poniesionego na 

zakup maszyny EKOMET jest wyjątkowo krótki i wynosi 

w większości przypadków od 2 miesięcy do 1 roku.

Maszyna EKOMET służy do produkcji bardzo TANIEGO materiału wypełniająco-

amortyzującego metodą recyklingu poużytkowych kartonów pochodzących z dostaw 

zaopatrzeniowych lub pozyskiwanych z rynku. Oszczędności  zastosowania są 

ogromne, mogą dochodzić nawet do 90%  dotychczasowych kosztów!

EKOwypełniacz jest doskonałą alternatywą dla granulatów styropianowych, folii 

pęcherzykowej, woreczków napełnianych powietrzem itp. Jego główne zalety to niski 

koszt, uniwersalność i ekologiczny charakter.

Maszyna wykonuje dwa typy wypełniacza:
ź   (wstępnie uformowany materiał znacznie ułatwia proces pakowania, przestrzenny

eliminując konieczność ręcznego formowania, jak również posiada lepsze 

właściwości amortyzujące)
ź   (nacięta mata wygodna w przypadku owijania lub przekładania płaskie maty

produktów, np. butelki, talerze)

wypełniacz przestrzenny płaskie maty

EKOMET 311 to najnowsza i zarazem 
najmniejsza  wers ja  nacinarki . 
Urządzenie doskonale sprawdza się w 
magazynach, w których zapotrze-
b o w a n i e  n a  w y p e ł n i a c z  j e s t 
niewielkie.

EKOMET 311 to prosta konstrukcja, 
trwałość oraz realne oszczędności.

NOWOŚĆ

Długość kartonu

Max. szer. wypełniacza [mm]

Grubość kartonu [mm]

Prędkość przerobu [m/min]

Wydajność [m³/h]

Zasilanie [V/Hz]

Moc [kW]

Wymiary [mm]

Ciężar [kg]

MODEL EKOMETU

nieograniczona

330

0-10

12

do 5

0,75

150

EKOMET 320

330

0-10

12

do 5

0,75

160

EKOMET 321

1100x660x970 1100x660x9701100x660x970

3 x 400 / 50 3 x 400 / 503 x 400 / 50

EKOMET 330

330

0-15

12

do 7,5

1,1

160

EKOMET 440

440

0-20

20

do 21

3

1160x850x1160

310

EKOMET 311

300

do 2,2

12

1 x 230 / 50 1 x 230 / 50

0,55

480x600x330

55

0-10

Zszywanie dna

Zszywanie blistrów

Zszywacz uniwersalny SP

Zszywanie dna to duża szybkość pracy i pełna gwarancja 

wytrzymałości kartonu w transporcie. Zszywacze stacjonarne są 

niezastąpione w każdym magazynie i pakowni. Dostępne w wersji 

mechanicznej (M) i pneumatycznej (P).  

SP-50

Długość ramienia [mm]

840

magazynek wymienny 35 - 35/15, 35/18, 35/22, 35/24 - 200 zszywek

90�

do 2 złączy / sekundę

800x720x1200

25

Wysokość robocza [mm]

Typ magazynka -
Typ zszywek / długość nóżek -
Pojemność magazynka

Kąt zszywania

Wydajność

Waga [kg]

Rozmiar (dł. x szer. x wys.) [mm]

Ciśnienie powietrza [bar]

Zużycie powietrza [m³/h]

MODEL ZSZYWACZA M 340 D

340 550

M 550 D P 550 DP 340 D

940 840 940

950x720x1200

1,5

30

1,5

5-6 5-6

P 550 D

M 550 D
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Uniwersalny zszywacz SP posiada 3 wymienne kowadełka, 

dzięki którym nadaje się zarówno do zszywania tac 

tekturowych (a), blistrów (b), długich kartonów (c), jak i innych 

materiałów. Wygodny i lekki korpus sprawdza się idealnie 

podczas intensywnej pracy. 

magazynek SB - SB/10, SB/13, SB/16
magazynek SBw - SBw/6, SBw/8, 

SBw/10, SBw/13, SBw/16 

SB - 100 zszywek, SBw - 200 zszywek

2,2

370x55x240

2,1 - 3,9

2 złącza / sekundę

0,067

Pojemność magazynka

Typ magazynka - zszywek
/ długość nóżek

Ciężar [kg]

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm]

Ciśnienie powietrza [bar]

Wydajność

Zużycie powietrza [m³/min]

SP-50MODEL ZSZYWACZA

magazynek 126 - 126/06, 126/08
magazynek - 210 zszywek

automatycznie, 
czujnikiem dotykowym 

lub pedałem

6 (zależna od wyposażenia)

230

345x250x270

4 - 6

40 cykli / minutę

max. 85

0,000785 (dla dwóch głowic)

Wyzwalanie

Typ magazynka - 
zszywka / długość nóżek -
magazynek

Waga [kg]

Zasilanie [V]

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm]

Ciśnienie powietrza [bar]

Wydajność

Głębokość umieszczenia
zszywki [mm]

Zużycie powietrza [m³/min]

Wielogłowicowy
Zszywacz PneumatycznyMODEL ZSZYWACZA

50a

50b

50c

Zszywacz wielogłowicowy PZW to bardzo 
wydajne urządzenie przeznaczone do łączenia 
tekturowej etykiety z foliowym woreczkiem, 
zamykania papierowych woreczków, kopert, 
zszywania blistrów itp. Uruchamianie czujnikiem 
oraz możliwość zamontowania dowolnej ilości 
głowic pozwala uzyskać kilkakrotnie większą 
wydajność niż przy użyciu zszywaczy ręcznych. 
Minimalna odległość między głowicami wynosi 
zaledwie 34mm. Każda głowica wyposażona jest 
w magazynek ładowany z przodu, co zapewnia 
dużą wygodę pracy. Istnieje możliwość 
wyłączenia wybranych głowic oraz opcjonalne 
zamontowania licznika wykonanych połączeń.



Maszyna Ekomet
Okres zwrotu nakładu inwestycyjnego poniesionego na 

zakup maszyny EKOMET jest wyjątkowo krótki i wynosi 

w większości przypadków od 2 miesięcy do 1 roku.

Maszyna EKOMET służy do produkcji bardzo TANIEGO materiału wypełniająco-

amortyzującego metodą recyklingu poużytkowych kartonów pochodzących z dostaw 

zaopatrzeniowych lub pozyskiwanych z rynku. Oszczędności  zastosowania są 

ogromne, mogą dochodzić nawet do 90%  dotychczasowych kosztów!

EKOwypełniacz jest doskonałą alternatywą dla granulatów styropianowych, folii 

pęcherzykowej, woreczków napełnianych powietrzem itp. Jego główne zalety to niski 

koszt, uniwersalność i ekologiczny charakter.

Maszyna wykonuje dwa typy wypełniacza:
ź   (wstępnie uformowany materiał znacznie ułatwia proces pakowania, przestrzenny

eliminując konieczność ręcznego formowania, jak również posiada lepsze 

właściwości amortyzujące)
ź   (nacięta mata wygodna w przypadku owijania lub przekładania płaskie maty

produktów, np. butelki, talerze)

wypełniacz przestrzenny płaskie maty

EKOMET 311 to najnowsza i zarazem 
najmniejsza  wers ja  nacinarki . 
Urządzenie doskonale sprawdza się w 
magazynach, w których zapotrze-
b o w a n i e  n a  w y p e ł n i a c z  j e s t 
niewielkie.

EKOMET 311 to prosta konstrukcja, 
trwałość oraz realne oszczędności.

NOWOŚĆ

Długość kartonu

Max. szer. wypełniacza [mm]

Grubość kartonu [mm]

Prędkość przerobu [m/min]

Wydajność [m³/h]

Zasilanie [V/Hz]

Moc [kW]

Wymiary [mm]

Ciężar [kg]

MODEL EKOMETU

nieograniczona

330

0-10

12

do 5

0,75

150

EKOMET 320

330

0-10

12

do 5

0,75

160

EKOMET 321

1100x660x970 1100x660x9701100x660x970

3 x 400 / 50 3 x 400 / 503 x 400 / 50

EKOMET 330

330

0-15

12

do 7,5

1,1

160

EKOMET 440

440

0-20

20

do 21

3

1160x850x1160

310

EKOMET 311

300

do 2,2

12

1 x 230 / 50 1 x 230 / 50

0,55

480x600x330

55

0-10

Zszywanie dna

Zszywanie blistrów

Zszywacz uniwersalny SP

Zszywanie dna to duża szybkość pracy i pełna gwarancja 

wytrzymałości kartonu w transporcie. Zszywacze stacjonarne są 

niezastąpione w każdym magazynie i pakowni. Dostępne w wersji 

mechanicznej (M) i pneumatycznej (P).  

SP-50

Długość ramienia [mm]

840

magazynek wymienny 35 - 35/15, 35/18, 35/22, 35/24 - 200 zszywek

90�

do 2 złączy / sekundę

800x720x1200

25

Wysokość robocza [mm]

Typ magazynka -
Typ zszywek / długość nóżek -
Pojemność magazynka

Kąt zszywania

Wydajność

Waga [kg]

Rozmiar (dł. x szer. x wys.) [mm]

Ciśnienie powietrza [bar]

Zużycie powietrza [m³/h]

MODEL ZSZYWACZA M 340 D

340 550

M 550 D P 550 DP 340 D

940 840 940

950x720x1200

1,5

30

1,5

5-6 5-6

P 550 D

M 550 D
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Uniwersalny zszywacz SP posiada 3 wymienne kowadełka, 

dzięki którym nadaje się zarówno do zszywania tac 

tekturowych (a), blistrów (b), długich kartonów (c), jak i innych 

materiałów. Wygodny i lekki korpus sprawdza się idealnie 

podczas intensywnej pracy. 

magazynek SB - SB/10, SB/13, SB/16
magazynek SBw - SBw/6, SBw/8, 

SBw/10, SBw/13, SBw/16 

SB - 100 zszywek, SBw - 200 zszywek

2,2

370x55x240

2,1 - 3,9

2 złącza / sekundę

0,067

Pojemność magazynka

Typ magazynka - zszywek
/ długość nóżek

Ciężar [kg]

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm]

Ciśnienie powietrza [bar]

Wydajność

Zużycie powietrza [m³/min]

SP-50MODEL ZSZYWACZA

magazynek 126 - 126/06, 126/08
magazynek - 210 zszywek

automatycznie, 
czujnikiem dotykowym 

lub pedałem

6 (zależna od wyposażenia)

230

345x250x270

4 - 6

40 cykli / minutę

max. 85

0,000785 (dla dwóch głowic)

Wyzwalanie

Typ magazynka - 
zszywka / długość nóżek -
magazynek

Waga [kg]

Zasilanie [V]

Rozmiary (dł. x szer. x wys.) [mm]

Ciśnienie powietrza [bar]

Wydajność

Głębokość umieszczenia
zszywki [mm]

Zużycie powietrza [m³/min]

Wielogłowicowy
Zszywacz PneumatycznyMODEL ZSZYWACZA

50a

50b

50c

Zszywacz wielogłowicowy PZW to bardzo 
wydajne urządzenie przeznaczone do łączenia 
tekturowej etykiety z foliowym woreczkiem, 
zamykania papierowych woreczków, kopert, 
zszywania blistrów itp. Uruchamianie czujnikiem 
oraz możliwość zamontowania dowolnej ilości 
głowic pozwala uzyskać kilkakrotnie większą 
wydajność niż przy użyciu zszywaczy ręcznych. 
Minimalna odległość między głowicami wynosi 
zaledwie 34mm. Każda głowica wyposażona jest 
w magazynek ładowany z przodu, co zapewnia 
dużą wygodę pracy. Istnieje możliwość 
wyłączenia wybranych głowic oraz opcjonalne 
zamontowania licznika wykonanych połączeń.



Firma DAMET jest obecna na rynku od 1989 roku. Jesteśmy największym w Polsce producentem 

zszywaczy i zszywek do kartonów oraz maszyn do produkcji wypełniacza. Dysponujemy szerokim 

wyborem zszywaczy do opakowań.

Proponujemy proste, tanie i niezawodne technologie, dzięki którym zdobyliśmy zaufanie wielu krajowych 

i zagranicznych klientów. Nasze urządzenia pozwalają znacznie obniżyć koszty i poprawić estetykę opakowania.

Produkcja zakładu oparta jest na własych rozwiązaniach konstrukcyjnych, 

które są wynikiem wieloletniej praktyki w przemyśle maszynowym.

Oferowane maszyny poddajemy szczegółowej kontroli jakościowej. Dzięki solidnej konstrukcji, 

wytrzymują one wieloletnią eksploatację w warunkach przemysłowych. Doświadczenie

i wysokie kwalifikacje kadry to gwarancja najwyższej jakości naszych maszyn.

www.damet.eu

Tuchom 8b, 80-209 Chwaszczyno, Polska
tel. +48 58 55 28 528, faks +48 58 552 85 84 88, e-mail: biuro@damet.com.pl

Zobacz nasz kanał na YouTube:
h�p://www.youtube.com/dametpoland

DAMET Sp. j.

www.damet.eu


