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DARIX EVOLUTION LIGHT - półautomatyczne urządzenie, produkcji włoskiej firmy SAMED, 
które dzięki opatentowanemu układowi szczotek zapewnia wysoką jakość wykonania opraw 
w różnych formatach i grubościach okładki. Zaklejenie odbywa się w 1 przelocie (jeden bok a 
następnie drugi).Wydajność w zależności od rodzaju pracy i umiejętności operatora ok. 4 
okładek na minutę.  
 
 

 
Praca urządzenia 
 

• Wydajność ok. 4 okładek na minutę 
• Operator ręcznie podaje okleinę, do urządzenia kaszerującego w którym 

automatycznie zostaje naniesiony klej zwierzęcy (temperatura pracy 60-700C). 
• Posmarowany klejem arkusz okleiny, operator umiejscawia ręcznie na stole 

montażowym  
• Ręcznie dokładane są przez operatora arkusze formatek tektury i grzbietówka, 

następnie arkusz jest podawany do modułu zawijającego  
• Kolejny proces to zaklejenie 2 krawędzi oraz prostopadle kolejnych 2 krawędzi, które  

odbywa się w 1 przelocie, a gotowa okładka spada na tacę odbiorczą. 
• Podczas operacji zaklejania, następuje prasowanie okładki poprzez wałki 

wyprowadzające (opatentowany układ szczotek). 
• Okładki opuszczające urządzenie, natychmiast nadają się do dalszego przetworzenia 
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Przykładowe niestandardowe prace wykonane na stole montażowym Darix: 
 

okładki z „okienkiem” 
 
 

  okładki w kształcie litery S z „okienkiem” 
 
 
Prosimy o kontakt jeśli mieliby Państwo do wykonania jakiekolwiek inne nietypowe. 
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Specyfikacja techniczna 
 
 

DARIX  EVOLUTION LIGHT 
Minimalny format otwartej okładki* 160 x 180 mm 
Maksymalny format otwartej 
okładki ** 460 x 900 mm 

Grubość tekturki montażowej  na 
okładki 

1,5 mm – 6 mm (możliwość złożenia 
okładki składającej się z tekturek o 
różnych grubościach. 

Szerokość grzbietu 6- 100 mm 
Zakres zakładki materiału (oklejki) 
na tekturę  min. 15 mm – maks. 30 mm 

Rodzaje materiału okleiny  

Tkanina, laminowany papier, papier 
fotograficzny, imitacja skóry, PVC, 
poliuretan. 

Grubość okleiny 80-400  gsm 
Pojemność klejownika 5 kg – klej zwierzęcy na gorąco*** 

Wydajność**** 
do 4 okładek na minutę 
 

Wymiary urządzenia 
3100 x 2000 x 1200 mm (dł.x szer. x 
wys.) 

Waga netto maszyny 1400 kg 
Zasilanie 400V/50Hz - 3 fazy,6 KW  
Sprężone powietrze Tak – 6 bar 100 litrów / godzinę 

Wyposażenie standardowe 

Centralne podświetlenie stołu, zegar 
do programowania rozgrzewania 
kleju w klejowniku 

 
 
*istnieje możliwość zamówienia urządzenia wyposażonego w dodatkowy moduł 
umożliwiający produkcję małych okładek w formacie od 60 x 180 mm. 
 
**istnieje możliwość zamówienia urządzenia  o większym formacie, które umożliwia 
wykonanie okładki o wymiarze do 700 x 1000 mm (otwarta okładka, więcej szczegółów 
znajduje się w cenniku). 
 
***możliwe jest również użycie kleju na zimno np.  w przypadku wklejania wewnętrznej 
wyklejki pod segregator 
 
****zależna od rodzaju pracy(typu materiału) i umiejętności operatora 
 
 
Producent zastrzega, że parametry i wygląd oferowanych urządzeń mogą ulec zmianie. 
 
 
 
 
 


