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DARIX EVOLUTION TURBO - automatyczne urządzenie, 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). Automatyczny proces zapewnia wysoką wydajność w zależności od 
rodzaju pracy nawet do  20 okładek na minutę.  
 
 

 
Praca urządzenia 
 

• wydajność do 20 okładek na minutę 
• automatyczne nanoszenie kleju zwierzęcego (temperatura pracy 60-700C). 
• automatyczny podajnik tekturek 
• automatyczne zawijanie krawędzi i wykładanie 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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Specyfikacja techniczna 
 

DARIX  EVOLUTION TURBO 
Minimalny format otwartej okładki 160 x 190 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 10 - 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 20 kg – klej zwierzęcy na gorąco** 

Wydajność*** 
do 20 okładek na minutę 
 

Wymiary urządzenia 
2500 x 2700 x 1600 mm (dł. x szer. 
x wys.) 

Waga netto maszyny 1600 kg 
Zasilanie 400V/50Hz - 3 fazy,10 KW  
Sprężone powietrze Tak – 6 bar 800 litrów/godzinę 

Wyposażenie standardowe 

Zegar do programowania 
rozgrzewania kleju w klejowniku  
System kontroli gęstości kleju i 
automatycznego podawania wody. 

 
 
*istnieje możliwość zamówienia urządzenia  o większym formacie, które umożliwia 
wykonanie okładki o wymiarze do 700 x 900 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, format) 
 
Producent zastrzega, że parametry i wygląd oferowanych urządzeń mogą ulec zmianie. 
 
 
 
 


