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AUTOMATYCZNA NATRYSKOWA MASZYNA  
DO KLEJENIA I ŁĄCZENIA AX-2 

Automatyczna stacja 
do klejenia i łączenia 
elementów 
wyposażona w spray 
do dozowania kleju. 
Czynności 
nanoszenia kleju na 
produktach (takich, 
jak np. elementy 
wycięte z pianki 
poliuretanowej, 
włóknina, itp.) 
odbywają się 
automatycznie w 
sposób prosty i 
dokładny. Ruchy 
sprayu są programowane na jednostce sterującej przez operatora w sposób łatwy i intuicyjny. Dzięki 
automatycznemu systemowi podnoszenia, AX-2 pozwala łączyć z dużą precyzją produkty wielowarstwowe, 
również te złożone z różnych materiałów (gładkich lub ukształtowanych). Zastosowanie maszyny AX-2 w swojej 
produkcji umożliwia jednocześnie: redukcję kosztów, większą elastyczność i wyższą wydajność.   

Maszyna klejąca i łącząca AX-2 stanowi idealne rozwiązanie dla producentów kanap, sof, foteli i materacy 
wielowarstwowych.  
 
Zalety: 
 przyspieszenie procesu produkcji (smarowanie klejem i łączenie 3 

warstw trwa krócej niż 2 minuty) 
 możliwość jednoczesnej obróbki różnych produktów 
 redukcja kosztów zatrudnienia pracowników 
 optymalizacja ilości aplikowanego kleju - oszczędność zużycia kleju 

(powyżej 50%) 
 optymalizacja ruchów dozowników 
 wysoka precyzja nakładania i wyrównywania poszczególnych warstw 
 możliwość używania klejów wszelkiego typu 
 czyste i zdrowe środowisko pracy 
 ochrona zdrowia pracowników 
 łatwość użytkowania 

 
Opcja: 

 taśma nośna pozwalająca zautomatyzować czynności załadunku i rozładunku wyrobów 
 od 4 do 8 wałków podnoszących 
 od 2 do 6 spray'ów (pistoletów) dozujących klej 
 system smarowania wałkiem 
 przycinarka krawędzi 
 system automatycznego rozpoznawania materiału do obróbki 
 system dozowania kleju: jednoskładnikowego lub dwuskładnikowego na bazie wody; 

rozpuszczalnikowego; gorącotopliwego. 
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Charakterystyka techniczna: 
 
Zasilanie elektryczne – 400/480 V-3 ph , 50 Hz, 5,5 kW 
Sprężone powietrze - 6 bar 
 

 
 

  WYMIARY 
2.2 3.6 

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ WYSOKOŚĆ 

 AX-2 (mm) 3000 3150 2450 4350 3150 2450 

 Taśma nośna (mm) 2600 2500 700 4000 2500 700 

 Taśma centralna (mm) 3650 2500 700 4400 2500 700 

 

OBSZAR ROBOCZY  
2.2 3.6 

DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ DŁUGOŚĆ SZEROKOŚĆ 

AX-2 (mm) 2200 2280 3650 2280 

Taśma załadunu/rozładunku (mm) 2200 2280 3650 2280 

 

 


