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A speciális hajtogató gépeiről és mailing rendsze-
reiről jól ismert H + H, ahogy eddig, továbbra is 
nagy hangsúlyt fektet a fejlesztésekre, technoló-
giai újításokra, megoldásokat kínálva ezzel még 
a legváltozatosabb vevői igényekre is. A tavaly el-
maradt drupán debütáltak volna a gépgyártó új-
donságai, melyeket – alkalmazkodva a megvál-
tozott körülményekhez – végül online demókon 
keresztül mutattak be az érdeklődőknek az Alli-
ance Days keretein belül 2020.11.24 és 27. között.

SMARTPACK 100  
TÁLCÁRA CSOMAGOLÓ RENDSZER

A H + H SmartPack 100 automatizált tálcára cso-
magoló rendszer forradalmasítja és megnöveli az 
insert, outsert, PI, kozmetikai ipar és a miniatűr 
irodalom gyártórendszereinek termelési kapaci-
tásait. A SmartPack 100-at H+H vagy egyéb gyár-
tók rendszerei utáni alkalmazásra tervezték.

H + H: outsert precizitás, mailing gyorsaság
Kaposvári Edina

Beállítása és kezelése egyszerű; az előformá-
zott és üres tálcák berakása a hátsó szállítósza-
lagon, a teli tálcák levétele elöl történik. Akár 
egyetlen gépkezelőnek is bőven van ideje a tál-
cák levételére és a teljes hajtogató rendszer vagy 
akár több gépből álló hajtogatási rendszerek ke-
zelésére is.

A rázóval és háromdimenziós kamera elren-
dezéssel felszerelt integrált minőség-ellenőrző 
rendszer garantálja a termék megfelelő lezárását 
és méreteit. Csak 100%-ban hibátlan termékek-
nek engedélyezett az áthaladás. A hibás termé-
kek egy selejtkidobó kapun keresztül távoznak, 
miközben a gép tovább fut. Mivel a rendszer mo-
duláris és mobil, kiegészítő bővítések lehetsége-
sek, mint pl. az automatizált tálcacímkézés a ki-
menetnél.



S45 AZ ÚJ, KOMPAKT  
KISFORMÁTUMÚ HAJTOGATÓGÉP

Új belépő modellel gazdagodott a gyártó port-
fóliója a kisformátumú hajtások területén, nyolc 
táskával felszerelve az 1. hajtogatóműben. A 2. 
hajtogatómű négy táskával elérhető, és az ívek 
megbízható bevezetéséről egy MBO F50 síkkö-
teg berakó gondoskodik. A hajtogatóművek kö-
zötti újfajta átvezető beállítása változtatható, és 
jó hozzáférhetőséget tesz lehetővé a késtenge-
lyekhez anélkül, hogy az egységeket el kellene 
mozdítani. A géphez tartozó állóívkirakó teszi 
teljessé a kisméretű hajtási koncepciót. Össze-
foglalva tehát: az S45 egy kompakt, kedvező 
ár-érték arányú hajtogatógép, amely raktárról 
elérhető, és rövid időn belül szállítható – ideális 
választás, ha gyorsan szükséges dönteni.

BEMUTATKOZIK A VADONATÚJ  
M9.60 AUTOMATA HAJTOGATÓGÉP

Az újdonságok sorában büszkén mutatjuk be az új 
16-táskás hajtogatógépet, 60 cm-es munkaszéles-
ségben, melyen a hajtogatótáskák és a hajtogató-
hengerek állítása teljesen automatikusan törté-
nik, jelentősen csökkentve az egyébként szokásos 
átállítási időt, az átállítási folyamat pedig megje-
lenik az M1 Advanced érintőképernyőn keresz-
tül. Ezenkívül az egység rendelkezik a jól bevált 
MWK késtengelykazettával, amely oldalról köny-
nyedén kihúzható a hajtogatógépből, mely ál-
tal minden szerszám tökéletesen hozzáférhető! 
Mindezek együttesen garantálják a magas hajtási 
minőséget és a szenzációsan gyors átállítási folya-
matokat. Az M9.60 automata hajtogatómű 12, 20 
vagy akár 24 táskával is elérhető, rendelhető hozzá 
hhs ívellenőrzés, selejtkidobó, illetve vizes-bígelő 
rendszer is. A rendszer további előnye, hogy a visz-
szatérő munkák tárolhatók, és igény esetén gyor-
san újra előhívhatók.

AZ M7.32 OUTSERT  
HAJTOGATÓGÉP TOVÁBBFEJLESZTÉSE

A már jól ismert M7.32 hajtogatómű mostantól 
már akár 24 táskával is elérhető, 60 cm-es mun-
kaszélességben és a bevált MWK késtengely ka-
zettával felszerelve, mellyel a beállítási folyamat 
jelentősen optimalizálható. A 2. hajtogatómű 
egy kombinált késes/táskás hajtogatómű, a KB-
T60P. Ez a berendezés a késes hajtogatási techno-

lógia révén gyorsan és megbízhatóan beállítható, 
valamint a kiegészítő hajtogatótáskával az álta-
lában használt táskás kereszthajtogató egységet 
teljes mértékben kiváltja. Az új párhuzamos ké-
ses hajtogató egység az XPP ECO 150 integrált 
szalagos préssel kiváló alternatívát jelent a már 
ismert külön elérhető komponensekre. Helyta-
karékos és mobilisan alkalmazható. A hajtoga-
tott termékek legprecízebb zárásáról pedig az új 
Multivac L-350 etikettező egység gondoskodik, 
mely gyorsan beállítható és akár dupla etikette-
zőként is elérhető.

MAILING GYÁRTÁSI ÚJDONSÁGOK

A H + H kiemelt területének számító mailing gyár-
tás tekintetében is történtek fejlesztések. Az új 
gyártósor egy integrált síkköteg berakóval ren-
delkező Bograma BSR 550 Servo rotációs stan-
coló géppel végzi az ívek formára vágását, majd 
ezeket a stancolást követően megszabadítják a 
hulladékrészektől, és egy duplaprodukcióhoz is 
felszerelhető 407-es továbbító asztalon szállít-
ják el őket a továbbfeldolgozáshoz. Az ezt követő 
091.1 szállítórendszer lendítőhajtásokkal zárja 
a terméket, melyek átlapolásos módon kerül-
nek kirakásra. A szállítórendszer a vákuumnak 
köszönhetően, a stabil termékszállítás révén, to-
vábbi alkalmazásokat is lehetővé tesz, és igény 
esetén szintén felszerelhető dupla termékáram-
hoz.
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