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PPrrooffiill  ffiirrmmyy                                                                 
  

KKiimm  jjeesstteeśśmmyy  
 

Jesteśmy istniejącą od 1889 r. fabryką maszyn z siedzibą w Plauen. Od 1945 r. nasza firma dostarczyła ponad 
1000 maszyn do napełniania i zamykania tub różnych typów dla branży pakowania towarów.  
 

 

CCoo  ooffeerruujjeemmyy  
 

Nasza oferta obejmuje ponad tuzin typów maszyn i rozwiązań. Oto 
kilka przykładów: 
 

- Maszyna do napełniania i zamykania tub TUFÜMA 40; rozwiąza-
nie niestandardowe, zależne od produktu; nadaje się m.in. do pako-
wania maści, past do zębów, klejów, farb do włosów, sosów sa-
łatkowych, lodów. 

- Maszyna do napełniania i zamykania tub TUFÜMA 80; do 4800 
tub/godz., dwukrotnie wydajniejsza od maszyny powyżej. 

- Uniwersalna napełniarka ALLFÜMA 31; uniwersalna maszyna do 
konfekcjonowania produktów płynnych i o konsystencji pasty, tj. am-
pułki do wypicia, iniektory, tusz do rzęs, pomadki do ust, lakier 
do paznokci, itd.  

 

TÜFUMA 80 

 
 

ALLFÜMA 31 

 

- Uniwersalna napełniarka ALLFÜMA 51; uniwersalna maszyna 
do napełniania tygli, płaskich puszek, kamionkowych pojemników, 
itd.; zintegrowane stanowisko do zgrzewania folii i zakręcania; wy-
dajność taka sama jak w przypadku napełniarki ALLFÜMA 31. 

- Uniwersalna napełniarka ALLFÜMA 101; wydajny automat do 
napełniania i zamykania szeregowego z systemem sortowania i 
podawania w połączeniu z rotacyjną maszyną do zakręcania. Do-
stępne są modele z 2, 4, 6 lub 8 stanowiskami napełniania. Dwa 
serwomechanizmy do dozowania tłokowego i obsługi dysz napeł-
niających;  wydajność: do 16 tys. napełnień/godz., zależnie od pro-
duktu; nadaje się m.in. do konfekcjonowania płynów, farb, roztwo-
rów wodnych, żelu, kleju, musztardy, itd.  

 

 

- Napełniarka FA 20: do zastosowań laboratoryjnych i produkcyjnych, z 
całkowicie automatycznym obiegiem pojemników; odpowiednia do kon-
fekcjonowania maści, past, lakieru do paznokci, itd.; wydajność: 2000 po-
jemników/godz., zależnie od produktu. Napełniarka FA 10: półautoma-
tyczne stanowisko napełniania do produktów płynnych i o konsystencji 
pasty – także z zakręcarką. 

- Linie laboratoryjne: małe urządzenia do różnych zastosowań laborato-
ryjnych i produkcyjnych, np. maszyna HVM 60 PE do ręcznego zamyka-
nia tub z tworzywa sztucznego/laminatu. Wydajność do 500 tub/godz. 

Opisy pozostałych typów maszyn można znaleźć w serwisie internetowym 
firmy pod adresem www.spemaba.de. 

 
 

FA 10 
  

KKooggoo  sszzuukkaammyy    
 

W Polsce szukamy kontaktów z wiarygodnymi firmami handlowymi i usługowymi lub z handlowcami z dziedziny 
technologii pakowania, jak również z firmami z branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej oraz z innych 
branż przemysłowych, w których pakuje się towary i które mogłyby być zainteresowane naszymi maszynami.  
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