
 

automatyczne zgrzewarki ze zgrzewem 

wzd³u¿nym z tunelem grzewczym, do pakowania 

w foliê  (z pó³ rêkawa): polietylenow¹ PE 

i poliolefinow¹. 

pó³automatyczne i automatyczne zgrzewarki 

przep³ywowe, do pakowania w foliê termokurczliw¹  

(z dwóch taœm): polietylenow¹ PE. 

Firma POZWRO powsta³a z myœl¹ o dystrybucji oraz serwisie maszyn pakuj¹cych, pocz¹wszy od prostych 

urz¹dzeñ rêcznych (pó³automatycznych) po profesjonalne automaty pakuj¹ce.

Jako firma stanowimy wykwalifikowan¹ kadrê znan¹ na terenie ca³ego kraju od ponad 15 lat zajmuj¹c¹ siê 

serwisem maszyn pakuj¹cych. Z myœl¹ o klientach z ró¿nych bran¿ w naszej ofercie posiadamy nowe i u¿ywane 

urz¹dzenia do pakowania w foliê termokurczliw¹ oraz wi¹zarki (bindownice) automatyczne jak i pó³automatyczne, 

urz¹dzenia rêczne do pakowania pojedynczych paczek, pakietów oraz ³adunków zamieszczonych na paletach wraz       

z wszelkimi akcesoriami potrzebnymi przy korzystaniu z naszych urz¹dzeñ tj. taœmy polipropylenowe, PET, zapinki 

druciane, zapinki blaszane i polipropylenowe, naro¿niki PP, foliê PE, foliê poliolefinow¹, foliê stretch.

Maszyny i automaty pakuj¹ce

Dysponujemy szerok¹ ofert¹ profesjonalnych maszyn i automatów pakuj¹cych. Oferujemy maszyny do 

pakowania serii BP, FP, S i SL. Posiadamy maszyny do pakowania takie jak kloszowe pakowarki serii S, pakowarki w foliê 

termokurczliw¹ ze zgrzewark¹ serii BP, wi¹zarki, automatyczne zgrzewarki k¹towe ze zgrzewem ci¹g³ym z tunelem 

serii FP i wiele innych. 

Maszyny pakuj¹ce zapewniaj¹ szybkie i ³atwe pakowanie ró¿nego rodzaju produktów takich 

jak pude³ka, puszki, s³oiki, meble i wiele innych. Wybieraj¹c urz¹dzenia pakuj¹ce nale¿y zwróciæ uwagê na typ 

opakowania i sposobu pakowania okreœlonych produktów. 

Proponowane przez nas automaty pakuj¹ce spe³niaj¹ najwy¿sze standardy bezpieczeñstwa. S¹ funkcjonalne    

i proste w obs³udze. Zapewniamy gwarancjê naszych us³ug. 

Jeœli masz w¹tpliwoœci, co do wyboru okreœlonej maszyny pakuj¹cej zapraszamy do kontaktu. Dope³nimy 

wszelkich starañ, aby doradziæ Ci najlepsz¹ maszynê dostosowan¹ do Twoich potrzeb.

Maszyny spinaj¹ce, wi¹zarki, bindownice 

W naszej ofercie posiadamy maszyny i urz¹dzenia do spinania taœm¹ polipropylenow¹. W zale¿noœci od 

specyfiki towaru i wydajnoœci produkcyjnej, doradzimy jaka maszyna spinaj¹ca lub urz¹dzenie sprosta Pañstwa 

oczekiwaniom.

Maszyny i urz¹dzenia spinaj¹ce dziel¹ siê na:

urz¹dzenia rêczne (napinacze, aparaty wi¹¿¹ce akumulatorowe, elektryczne, pneumatyczne), wi¹zarki pó³automatyczne 

sto³owe, wi¹zarki automatyczne ramowe sterowane za pomoc¹ przycisku, peda³u no¿nego lub fotokomórki wi¹zarki      

w pe³ni automatyczne dzia³aj¹ce w linii. Swoje zastosowanie znajduj¹ przy produkcji kartonów, wyrobów papierniczych, 

czasopism, kalendarzy, ksi¹¿ek, w bran¿y meblowej, drewnianej, budowlanej i innych.

Serwis maszyn pakuj¹cych

Oferujemy kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny maszyn pakuj¹cych.

Usuwanie drobnych awarii i uszkodzeñ maszyn prowadzimy najczêœciej w miejscu jej u¿ytkowania. 

Powa¿niejsze remonty oraz rozwi¹zywanie bardziej skomplikowanych problemów technicznych, wymagaj¹ce 

zaanga¿owania specjalistycznego sprzêtu i pe³nego zaplecza serwisowego, odbywaj¹ siê w warsztacie serwisowym 

naszej firmy.

Bogate i wszechstronne doœwiadczenie zdobyte w czasie kilkunastu lat prowadzonej przez nas dzia³alnoœci 

handlowej i serwisowej w bran¿y maszyn i urz¹dzeñ pakuj¹cych pozwala nam twierdziæ, ¿e rozwi¹¿emy niemal ka¿dy 

problem, co gwarantuje bezpieczeñstwo naszym Klientom. Naprawiamy prawie wszystkie urz¹dzenia pakuj¹ce znanych 

producentów, takich jak: smipack, minipack, italdibipack, audion, mosca, cyklop, strapack, defalin, sygnode i inne.

 
pó³automatyczne i automatyczne zgrzewarki 

k¹towe z tunelem grzewczym, do pakowania 

w foliê (z pó³ rêkawa): PE, poliolefinê, PCV 

i inne. 

kloszowe pakowarki ze zgrzewem k¹towym, do 

pakowania w foliê termokurczliw¹ (z pó³ rêkawa): 

poliolefinow¹ i PVC

Maszyny pakuj¹ce

e-mail:  p.wojcik@pozwro.pl, luca@pozwro.pl

FPseria FP 500hse + T452 
FP 500hs + T452
FP 700hs + T452 

FPseria FP 560 + T450 
FP 870hs + T650
FP 6000 + T450

FP 6000cs + T452
FP 8000cs + T652

FP inox
 

BPseria BP 600AR 150R 
BP 800AR 230R 
BP 802AR 230R

SL i Sseria SL 45, SL 55, 
S 440, S 560,

S 560n,S 560na,
S 870 
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- 3 lub 5 warstwowa folia o wysokiej przeŸroczystoœci i po³ysku oraz o doskona³ych 

w³aœciwoœciach kurczliwych, szczególnie polecana przy pakowaniu produktów, gdzie 

oprócz funkcji ochronnej istotne s¹ walory estetyczne opakowania.

- Nasze folie doskonale sprawdzaj¹ siê zarówno w pakowarkach kloszowych jak i w pe³ni 

automatycznych, bardzo wydajnych maszynach.

- Wystêpuje w gruboœciach 12,5; 15; 19 i 25  w formie pó³rêkawka 

lub taœmy.

- Szerokoœæ folii od 200mm do 1200mm 

- Nadaje siê do pakowania zarówno produktów o regularnych jak

 i nieregularnych kszta³tach np. pude³ek, puszek, artyku³ów papierniczych,

 œwiec, zabawek, kosmetyków, bombonierek, p³yt CD i DVD, 

artyku³ów dekoracyjnych itp.

- Istnieje mo¿liwoœæ wykonania nadruków na tej folii. 

µmz

Folia termokurczliwa PVC charakteryzuje siê nisk¹ temperatur¹ 

zgrzewania, du¿¹ wytrzyma³oœci¹ na zrywanie i bardzo wysok¹ 

przezroczystoœci¹. Ze wzglêdu na bardzo dobr¹ kurczliwoœæ 

w stosunkowo niskiej temperaturze (80-120°C) oraz niewielk¹ gruboœæ, 

folia termokurczliwa PVC najczêœciej wykorzystywana jest do 

pakowania produktów o ma³ej masie i ma³ych rozmiarach.

Opakowania z folii termokurczliwej PVC skutecznie chroni¹ przed 

zabrudzeniami, uszkodzeniem towaru oraz podnosz¹ jego estetykê. 

Opakowania z folii PVC s¹ nietoksyczne i mog¹ byæ poddawane 

recyklingowi. 

Gruboœæ folii wynosi od 15 do 40 mikrometrów, 

szerokoœæ - od 200 do 1200 mm, 

zaœ skurcz poprzeczny i pod³u¿ny - do 45 %. 

Folia STRETCH to nazwa dla rozci¹gliwej folii polietylenowej 

produkowanej metoda wylewu (cast) b¹dz rozdmuchu. 

W³aœciwie dobrany strecz jest idealnym materia³em opakowaniowym. 

 Dostêpne s¹  2 rodzaje folii stretch:

- stretch rêczny

- stretch maszynowy

Dostêpne kolory : 

bezbarwnym, czarnym, bia³y, niebieski

STRETCH RÊCZNY: 

100mm, 250mm, 500mm (szer.), 17, 20, 23µm, waga rolki: ok. 1,5; 2,7; 3kg

  FOLIA POLIOLEFINOWA

FOLIA POLIETYLENOWA

FOLIA PÊCHERZYKOWA

FOLIA STRETCH

FOLIA PVC TERMOKURCZLIWA

Taœma samoprzylepna polipropylenowa Bonus Tape s³u¿y do szybkiego 

zamykania kartonów i innych opakowañ tekturowych. Bardzo d³uga 

( 50 X 200 mb ) , zwiêksza wydajnoœæ pracy przy rêcznym zastosowaniu

oszczêdnoœæ czasu i powierzchni, zajmuje o 2/3 mniej miejsca ni¿ inne taœmy: 

1 rolka taœmy Bonus Tape (200m) = 3 rolki taœmy standardowej (66m), 

taœma wydajna, pozwala zaoszczêdziæ powierzchniê magazynow¹ oraz 

umo¿liwia rzadsz¹ wymianê rolek. Szybko siê odwija i u³atwia intensywn¹ 

pracê w warunkach przemys³owych. Odporna na starzenie, niskie temperatury 

i wilgoæ. Do zaklejania lekkich paczek do 20 kg, posiada bardzo dobre 

w³aœciwoœci klej¹ce na wszystkich powierzchniach.

Wskazówki aplikacji: nale¿y unikaæ nadmiernego naci¹gniêcia taœmy, które 

mo¿e spowodowaæ jej odklejenie i powrót do pozycji wyjœciowej. 

Najlepszy efekt uzyskuje siê nak³adaj¹c taœmê w temperaturze wy¿szej 

ni¿ 10°C na czyst¹ i such¹ powierzchniê. Taœmy samoprzylepne 

polipropylenowe nadaj¹ siê do recyklingu razem z kartonem. 

Polipropylen ulega spaleniu nie wydzielaj¹c substancji toksycznych. 

Folia polipropylenowa 28 mikronów, gruboœæ ca³kowita 45 mikronów. 

Klej kauczuk naturalny. Jednostka sprzeda¿y – paczka . 

Iloœæ w paczce 36 szt.

Taœma samoprzylepna  BONUS TAPE

Taœmy polipropylenowe (PP) charakteryzuj¹ siê niskim 

kosztem jednostkowego spiêcia, wysok¹ wydajnoœci¹ 

oraz prostot¹ u¿ycia.

ZASTOSOWANIE:

- pakowanie i zabezpieczanie pojedynczych paczek

jak i ³adunków na palecie,

- do pakowania rêcznego b¹dŸ maszynowego.

Do ich spinania stosuje siê plastikowe, metalowe spinki 

lub druciane zapinki.

TAŒMA SPINAJ¥CA 

POLIPROPYLENOWA (PP)

Folia pêcherzykowa - jest materia³em opakowaniowym o wielu zaletach: 

elastyczna a jednoczeœnie odporna na rozdarcie, dopasowuje siê do kszta³tu wszystkich 

produktów. Folia pêcherzykowa dziêki odpornoœci na zanieczyszczenia i dzia³anie wody 

gwarantuje czystoœæ Pañstwa produktów i chroni je przed wilgoci¹. Jest przezroczysta, 

co u³atwia rozpoznanie opakowanych produktów. Posiada dobre w³aœciwoœci izolacyjne. 

Pêcherzyki wype³nione powietrzem zabezpieczaj¹ produkt przed wstrz¹sami i uderzeniami. 

Folia produkowana jest z polietylenu o niskiej gêstoœci nadaj¹cemu siê w 100% 

do powtórnego przetworzenia.

Folia pêcherzykowa dwuwarstwowa - lekka, sprzedawana na rolki

Szerokoœæ: 200 - 1500 [mm], D³ugoœæ: 100 [mb]

Materia³: LDPE

Worki z folii pêcherzykowej 

Szerokoœæ:  do 700 mm , D³ugoœæ:  do 750 mm

Materia³: LDPE 

Folia w zale¿noœci od wytrzyma³oœci ma gruboœæ od 20 µm do 100 µm. Wystêpuje jako folia 

zwyk³a, bez mo¿liwoœci rozci¹gania lub jako folia o w³aœciwoœciach termokurczliwych.  

Produkowana jest z granulatów najwy¿szej jakoœci, z orygina³u lub regranulatu. 

Mo¿e byæ stosowana w kontakcie z ¿ywnoœci¹. Jest sprzedawana w kilogramach. 

Folia polietylenowa s³u¿y do owijania i zabezpieczania ró¿nych materia³ów. 

                                   Mo¿e byæ stosowana w bran¿y spo¿ywczej, odzie¿owej, budowlanej

                                       i wielu innych. W odró¿nieniu od folii stretch nie jest rozci¹gliwa. 

                                         Folia termokurczliwa produkowana jest z polietylenu o niskiej gêstoœci. 

                                          Stosowana w celu pakowania i zabezpieczania produktów zw³aszcza 

                                          w bran¿y spo¿ywczej.  Dziêki swoim w³aœciwoœciom folia nie tylko 

                                         bêdzie zabezpiecza³a produkty przed rozsypaniem, a tak¿e towar 

                                       bêdzie prezentowa³ siê estetycznie. Za pomoc¹ urz¹dzenia do zgrzewania, 

                                    pod wp³ywem ciep³a, mo¿liwe jest szybkie i szczelne zabezpieczenie towaru. 

                                Mo¿e byæ stosowana do materia³ów o ró¿nym, nieregularnym kszta³cie.

                      - Rêkaw, pó³rêkaw, taœma foliowa, Szerokoœæ: 55- 1000 [mm],

                        Gruboœæ: 0,02 - 0,3 [mm], Materia³: LDPE, Opcje dodatkowe: 

                     folia z zak³adk¹, nadrukiem, piecz¹tk¹ recyklingu

                  - Worki foliowe, Szerokoœæ: 50 - 1000 [mm], D³ugoœæ: 30 - 2000 [mm]

              Gruboœæ: 0,02 - 0,4 [mm], Materia³: LDPE, Opcje dodatkowe: 

           worek z zak³adk¹, nadrukiem, piecz¹tk¹ recyklingu

   -  Arkusze foliowe o ró¿nych wymiarach, dopasowujemy siê do wymagañ klienta, 

Materia³: LDPE 
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