
Systemy dozowania kleju i kontroli jakości

POWLEKANIA KLEJEM I LAMINOWANIA
Linie powlekające serii LP do



Linie powlekające serii LP są przeznaczone do powlekania wielu rodzajów materiałów w celu tworzenia materiałów laminowanych dostarczanych w 

formie rolek w różnych gałęziach przemysłu i procesach produkcyjnych.

Wykorzystują one najnowsze konfiguracje w branży, w tym indywidualne specyfikacje zastosowań, kleje, podłoża i wszelkie dodatkowe urządzenia 

do dozowania klejów topliwych.

Materiały:
Klej: PSA (permanentny, usuwalny lub ultra 
usuwalny)

Papier wierzchni:

Półbłyszczący lub błyszczący, biały, powlekany papier, 80 g/m²

Metalizowany papier drukarski, 83 g/m²

Papier termiczny, 70 g/m²

Podkładka: Żółty lub biały silikonowany papier pakowy, 60 g/m²

Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie dozowania kleju topliwego:
Topielnik: SmartMelt

Aplikatory kleju topliwego Akura PF z wymiennymi dyszami do aplikacji ciągłej, 

przerywanej lub obrotowej

LP350
Produkcja etykiet

Prędkość linii: 150 m/min 

Gramatura: 15-90 g/m² 

Zastosowanie: Szerokość 350 mm 

Wzór: Ciągły, pasmowy, 

przerywany

Specyfikacje zastosowań 
naszych najnowszych projektów

Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie dozowania kleju topliwego:
Wysokowydajny topielnik serii SmartDrum do beczek 200 l

Agregat z pompą zębatą serii SmartMelt używany jako zbiornik buforowy

Aplikatory kleju topliwego Akura PF z wymiennymi dyszami do aplikacji ciągłej, 

przerywanej lub obrotowej

Specyfikacje zastosowań 
naszych najnowszych projektów
Prędkość linii: 100 m/min 

Gramatura: 40-250 g/m² 

Szerokość aplikacji: 600 mm 

Wzór: pełna powłoka

LP600
Produkcja taśm

Materiały:
Klej: Akrylowy PSA utwardzany światłem UV

Materiały do wyrobów laminowanych:
Materiał wierzchni:

Guma EPDM 3-6 mm

Pianka PE 3-6 mm

Aluminium

Podkładka:

Papier pergaminowy satynowany 60-80 g/m²

Materiały do wyrobów zwijanych:
PVC, 30 µ

Wzmocniona taśma aluminiowa (z siatką), 30-50 mikronów

LINIE DO POWLEKANIA I LAMINOWANIA

PRZEGLĄD NASZYCH OSTATNICH PROJEKTÓW



Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie dozowania kleju topliwego:
Wysokowydajny topielnik serii SmartDrum do beczek 200 l

Agregat z pompą zębatą serii SmartMelt używany jako zbiornik buforowy

Aplikatory kleju topliwego Akura PFL z wymiennymi dyszami do aplikacji 

ciągłej, przerywanej lub obrotowej

Prędkość linii: 100 m/min 

Gramatura: 35-85 g/m² 

Szerokość aplikacji: 1000 mm 

Wzór: pełna powłoka

Specyfikacje zastosowań naszych 
najnowszych projektów

Materiały:
Klej: PSA 

Materiały do wyrobów laminowanych:
Materiał wierzchni:

Włóknina poliestrowa, 45 g/m²

Pianka polietylenowa, 50 g/m²

Folia poliuretanowo-lateksowa, 70 g/m²

Folia polietylenowa, 65 g/m²

Podkładka:

Papier pergaminowy satynowany 60-80 g/m²

Materiały do wyrobów zwijanych:
Bawełna, 100 g/m²

Jedwab octanowy, 70 g/m²

Włóknina z rayonu wiskozowego, 35 g/m²

Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie dozowania kleju topliwego:
Wysokowydajny topielnik serii SmartDrum do beczek 200 l

Agregat z pompą zębatą serii SmartMelt używany jako zbiornik buforowy

4 podwójne zdalne stacje pompujące serii EB

Aplikatory kleju topliwego Akura PFL z 8 niezależnymi wejściami kleju dla optymalnego rozprowadzania kleju

Materiały:
Klej: PSA, PUR

Materiał powlekany: rzepy, papier zabezpieczający, polietylen, pianka, włóknina

Materiał laminujący: materiały ścierne na podłożu papierowym, materiały ścierne na 

podłożu tkaninowym, materiały ścierne z filmu poliestrowego

LP1000
Produkcja taśm i plastrów medycznych

LP1400
Produkcja papieru ściernego

Prędkość linii: 100 m/min 

Gramatura: 18-95 g/m² 

Szerokość aplikacji: 1400 mm 

Wzór: pełna powłoka

Specyfikacje zastosowań 
naszych najnowszych projektów

Produkcja etykiet przezroczystych
LP1600

Oferujemy kompletne rozwiązania w zakresie dozowania kleju topliwego:
Wysokowydajny topielnik serii SmartDrum do beczek 200 l

Agregat z pompą zębatą serii SmartMelt używany jako zbiornik buforowy

Aplikator ConvertCoat z obrotową, pojedyńczą głowicą klejową

Materiały:
Klej: PSA 

Materiał wierzchni: 

Przezroczysty polipropylen z powłoką błyszczącą, 50-90 µ 

Przezroczysty poliester z powłoką błyszczącą, 50-75 µ 

Przezroczysty polietylen z powłoką błyszczącą, 85-150 µ

Podkładka: 

Papier pergaminowy satynowany jedno- i dwustronnie silikonowany 60 g/m² 

Poliester silikonowany 30 µ

Prędkość linii: 150 m/min

Gramatura 15-25 g/m²

Szerokość aplikacji 1600 mm

Wzór: Pełna powłoka

Specyfikacje zastosowań 
naszych najnowszych projektów
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Chłodzony i napędzany silnikiem. Średnicę i twardość gumy określa się 

według specyfikacji projektu

Nasze wsporniki umożliwiają mikroregulację osi X, Y i kąta, którą można 

wykonać ręcznie lub za pomocą silnika krokowego

Nasz asortyment aplikatorów klejów topliwych spełnia wszystkie 

wymagania przemysłu powlekania i przetwórstwa

Dla optymalizacji wiązania, urządzenie wyposażono w chłodzony lub ogrzewany 

chromowany walec oraz silikonowy walec kalandrowy, który opcjonalnie może 

być napędzany silnikiem, co pozwala na ruch zwrotny walca kalandrowego lub 

pozostawienie szczeliny.

Dostępne opcje rozwijarek do podłoży powlekanych i laminowanych 

mogą obejmować hamowanie w oparciu o średnicę rolki lub silnikową 

rozwijarkę w pętli zamkniętej z ogniwem obciążnikowym.

Układy prowadzące aktywowane przez 

fotokomórkę automatycznie korygują 

położenie materiału, aby utrzymać pożądaną 

ścieżkę wstęgi.

Wszystkie nawijarki zawierają system ogniw obciążnikowych w 

zamkniętej pętli z silnikiem nawijarki i mogą być zaprogramowane 

do pracy ze stałym momentem obrotowym, stałym napięciem lub 

kombinacją obu. Warianty obejmują proste lub podwójne silnikowe 

nawijarki z automatyczną jednostką łączącą.

Stacja powlekania

Walec oporowy

Stacja laminująca

Nawijarka

Układ prowadzący

Układ prowadzący

Rozwijarka 
podłoża powlekanego

Rozwijarka podłoża 
do laminacji

SERIA LP
LINIE DO POWLEKANIA KLEJEM TOPLIWYM

Zespół montażowy

Aplikator kleju



Nasze linie do powlekania są przygotowane do integracji obróbki koronowej i lamp UV.

Jeśli w procesie produkcyjnym wymagane jest użycie PSA utwardzanego promieniami UV na bazie akrylu, nasze linie do 

powlekania mogą być wyposażone w lampy UV umieszczone nad walcem laminującym. Klej reaguje na promienie UVC, 

zwiększając swoje właściwości (spójność, wytrzymałość na ścinanie i stabilność termiczną). Sukces zależy od 

prawidłowej dawki UVC. Liczbę lamp UV oraz średnicę walca laminującego określa się zależnie od projektu.

Podczas pracy z PP, PE, PET, PA, PP met, PE met lub PET met, konieczne jest zwiększenie napięcia powierzchniowego 

podłoża do zakresu od 42 do 54 dyn/cm, aby uzyskać dobrą przyczepność powlekanego materiału. W takim przypadku 

zalecamy zainstalowanie urządzenie do obróbki koronowej, które określa się w zależnie od projektu.

Valco Melton oferuje szeroką gamę akcesoriów i opcji rozbudowy, które umożliwiają dopasowanie do indywidualnej specyfikacji każdego projektu, w tym:

W celu ułatwienia załadunku i rozładunku rolek, nasze rozwijarki i nawijarki mogą zawierać ramię hydrauliczne, które automatycznie ustawia rolkę w pozycji 

roboczej.

Aby ułatwić proces łączenia, nasze linie powlekające mogą być wyposażone w kompletną jednostkę łączącą z detektorem końca podłoża do automatycznego 

zatrzymania linii i systemem mocowania materiału.

Nożyce krążkowe. Niezależnie od tego, czy są one potrzebne do przycinania krawędzi czy też do cięcia rolki na wiele rolek końcowych, nasze rozwiązanie 

obejmuje pneumatyczne nożyce krążkowe z ręcznym pozycjonowaniem oraz hartowany walec tnący z funkcją regulacji położenia dla dłuższej żywotności walca.

Dodatkowe walce chłodzące do procesów, które wymagają dodatkowego schłodzenia kleju przed nawijaniem. Walce są chromowane, napędzane silnikiem, 

a ich średnicę określa się zależnie od projektu.

Oferujemy różne aplikatory do powlekania, które spełniają 

wymagania wszystkich branż.

Seria Endurance posiada funkcję silnikowej regulacji szerokości. 

Seria ConvertCoat jest optymalnym rozwiązaniem do produkcji 

przezroczystych etykiet.

Seria Akura gwarantuje optymalne rozłożenie kleju na całej 

szerokości, które jest uzyskiwane automatycznie dzięki 

zastosowaniu wielu kanałów doprowadzających klej z funkcją 

kontrolowanego dozowania (głowica dozująca). Seria Akura 

zapewnia również większą elastyczność dzięki wymiennym 

dyszom.  Opcjonalnie aplikacja obrotowa, ciągła i przerywana.

SZEROKI WYBÓR 
APLIKATORÓW DO KLEJU

Akura M

Akura PF-L

Endurance

ConvertCoat

AKCESORIA

OPCJE ROZBUDOWY



DOSTOSOWANE DO TWOICH
WYMOGÓW PRODUKCYJNYCH

KOMPLETNE ROZWIĄZANIE
DO TOPIENIA I DOZOWANIA

Wszystkie nasze linie do powlekania spełniają wymogi oznakowania CE. Nasza oferta elementów bezpieczeństwa obejmuje takie opcje jak laserowy skaner 

bezpieczeństwa z konfigurowalnymi poziomami bezpieczeństwa, świetlne kurtyny bezpieczeństwa czy wyłączniki awaryjne.

KONTROLA GRAMATURY

Systemy pomiaru gramatury w podczerwieni są opcjonalnym wyposażeniem służącym do automatycznej kontroli gramatury aplikacji. W przypadku pracy 

z aplikatorami ConvertCoat i Endurance ułatwiają one ustawianie rozprowadzania kleju.

Gdy seria Akura jest wyposażona w układy dozujące, funkcja kontroli gramatury łączy się w zamkniętej pętli z różnymi obszarami dozowania. Dodatkowo 

generuje raport końcowy zawierający dane wszystkich skanów.

Łączymy wsparcie telefoniczne z wykorzystaniem łączności do autoryzowanego zdalnego dostępu do maszyny w celach serwisowych. Aby ułatwić 

diagnozowanie i zdalne rozwiązywanie problemów, nasze linie powlekające wyposażone są w różne kamery internetowe na stanowiskach powlekania i 

nawijania.

Łączność

Identyfikowalność i ustawianie parametrów

SmartControl

Połączenie czytników kodów kreskowych ze specjalistycznym oprogramowaniem Valco Melton pozwala na skanowanie zlecenia produkcyjnego w celu 

automatycznego załadowania receptury i ustawienia parametrów. Dodatkowo materiały eksploatacyjne takie jak kleje czy podłoża można zeskanować 

przed produkcją, aby zapobiec pomyłkom. Drukowane etykiety produktu końcowego zapewniają pełną identyfikowalność produkcji.

SmartControl firmy Valco Melton pozwala na wizualizację i programowanie receptur, aktualizację parametrów i ustawianie alarmów dla wszystkich 

układów kleju topliwego w sposób scentralizowany, bezpośrednio z głównego sterownika PLC maszyny. Dodatkowo umożliwia sprawdzenie i 

wygenerowanie raportów zużycia kleju dla każdego topielnika, według numeru kleju oraz według produktu/receptury. SmartControl pomaga uprościć i 

zautomatyzować konserwację, programując zadania konserwacji zapobiegawczej i prowadząc rejestr czynności konserwacyjnych każdego operatora.

ŁĄCZNOŚĆ I IDENTYFIKOWALNOŚĆ

ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA

Każda linia jest zaprojektowana i skonfigurowana według indywidualnych wymagań produkcyjnych klienta. W związku z tym dostępna jest szeroka gama 

opcji personalizacji – od akcesoriów takich jak lampy UV czy urządzenia do obróbki koronowej, po automatyzację i elementy zapewniające łączność.

Jako wiodący światowy dostawca urządzeń do dozowania kleju, Valco Melton oferuje 

kompleksowe rozwiązania, które nie tylko obejmują indywidualnie zaprojektowaną linię 

do powlekania, ale także urządzenia do topienia lub wstępnego topienia kleju oraz 

aplikatory i akcesoria do wszelkich potrzeb związanych z klejem.
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