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Specyfikacja techniczna urządzenia do zgrzewania pojedynczych, poliwęglanowych 
stron personalizacyjnych 
 

1. Przeznaczenie maszyny 

Maszyna ma służyć do odzyskiwania makulaturowych poliwęglanowych stron 
personalizacyjnych poprzez rozdzielenie makulatury, a następnie łączenie dobrych użytków 
w pełnowartościowy two-up. 
 
2. Opis procesu odzyskiwania makulaturowych poliwęglanowych stron 

personalizacyjnych 
 

 
2 etapy: 
I etap to: rozdzielenie makulaturowych użytków; 
II etap to:  połączenie pełnowartościowych użytków do postaci two- upów. 
 
Poniżej został przedstawiony layout two-upu, gdzie zaznaczono obszar roboczy możliwego 
łączenia użytków, który w końcowym etapie produkcji jest odcinany.  

 
 
3. I etap: Konfiguracja maszyny do rozdzielania makulaturowych two-upów - 

OPCJONALNIE 

- oczekiwana wydajność procesu – 100 kpl./h, 

8mm obszar 

roboczy 



- format laminatu: 93,5 x 266 mm, 
- grubość laminatu: min. 500 µm, max. 900 µm, 
- materiał PC,  
- pozycjonowanie laminatu do krawędzi dolnej (róg referencyjny), 
- rozdzielanie makulaturowych two-up – cięcie na gilotynie. 
 

4. II etap: Konfiguracja maszyny do łączenia two-upów 

- oczekiwana wydajność procesu – 100 kpl./h, 
- format laminatu: 93,5 x 266 mm, 
- grubość laminatu: min. 500 µm, max. 900 µm, 
- materiał PC,  
- precyzyjne pozycjonowanie laminatu do krawędzi dolnej arkuszy (róg referencyjny), 

do  0,1 mm, 
- łączenie użytków w trwały two-up - punktowe lub ciągłe zgrzewanie w obszarze 

roboczym, 
- stacja zgrzewająca (proces ultradźwiękowy lub laserowy) oraz stół pozycjonujący, 
- możliwość regulacji parametrów pracy sonotrod ultradźwiękowych, 
- łatwy dostęp do montażu /demontażu sonotrod ultradźwiękowych, 
- urządzenie powinno być wyposażone co najmniej w dwa komplety zapasowych 

końcówek sonotrod, 
- zużyte sonotrody będą poddawane wielokrotnemu ostrzeniu. 

 
5. Gwarancja/Dokumentacja 

- 24 godzinny czas reakcji po zgłoszeniu awarii urządzenia, 
- gwarancja: 24 miesiące, 
- oznakowanie CE na urządzenie, 
- deklaracja zgodności CE, 
- instrukcja obsługi w języku polskim zgodna z Dyrektywą 2006/42/WE, 
- dokumentacja techniczno-ruchowa oprócz rysunków, schematów winna zawierać 

katalog części zamiennych, 
- instalacja, uruchomienie i wdrożenie w siedzibie zamawiającego + szkolenie 

operatorów, mechaników. 
 

UWAGA: Przed wyborem dostawcy, zamawiający zastrzega sobie prawo do  
przeprowadzenie testów jakości cięcia i łączenia laminatów. 

 


