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OFERTA CENOWA  

 

 

Modele maszyn na rok 2020  

 

 

 
 

 
WYKRAWARKA ROTACYJNA WR-2000 
 

Maszyna o szerokości roboczej 2000mm wykrawa dowolny kształt z tektury falistej (fale: E, B, 
C, EB, BC) za pomocą wykrojnika rotacyjnego o maksymalnych wymiarach 1900x1100mm. 
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 2000 szt/h. 

 

89.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 

 

LINIA DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ WR+DF 2000x1000 
 

Linia obsługuje maksymalny wymiar formatki 2000x1000 mm. Linia składa się z Wykrawarki 
Rotacyjnej WR-2000 i jednokolorowej Drukarki Fleksograficznej DF-2000/1600x1000.  
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Rotacja jest umieszczona na szynach, dzięki czemu możemy rozsuwać moduły co ułatwia  
dostęp do części drukującej. 
 

169.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 
 

 

 

 
 

SLOTER  SW-2500x1000 
 

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele 
innych) o maks. wym. 2420x1000mm (wymiar po rozłożeniu) z tektury falistej (fale: E, B, C, EB, 
BC) bez użycia wykrojników i dodatkowego oprzyrządowania.  
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 3000 szt/h. 

 

85.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 

 

SLOTER  SW-2800x1000 
 

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209)   
o maks. wym. 2720x1000mm (wymiar po rozłożeniu) z tektury falistej (fale: E, B, C, EB, BC)  
bez użycia wykrojników i dodatkowego oprzyrządowania.  
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 3000 szt/h. 

 

98.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

http://www.kryma.pl/
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SLOTER  KOMBINOWANY  SK-2500 
 

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele 
innych)  o maks. dł. formatki 2420mm i bez ograniczeń w szerokości. Obsługuje tektury faliste 
E, B, C, EB i BC bez użycia dodatkowych wykrojników i oprzyrządowania.  
W odróżnieniu od modelu SW nie ma ograniczeń w szerokości formatek oraz zmiana 
wymiarów opakowania jest częściowo zautomatyzowana i dokonuje się za pomocą ekranu 
dotykowego LCD po przez wprowadzenie typu i wymiaru opakowania. 
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym. 
 

127.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 
 

 
 

 

 

SLOTER  KOMBINOWANY  SK-2800 
 

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele 
innych)  o maks. dł. formatki 2720mm bez ograniczeń w szerokości. Obsługuje tektury faliste E, 
B, C, EB i BC bez użycia dodatkowych wykrojników i oprzyrządowania. 
W odróżnieniu od modelu SW nie ma ograniczeń w szerokości formatek oraz zmiana 
wymiarów opakowania jest częściowo zautomatyzowana i dokonuje się za pomocą ekranu 
dotykowego po przez wprowadzenie typu i wymiaru opakowania. 
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym. 
 

137.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 
 

 

 

 

AUTOMATYCZNY SLOTER  KOMBINOWANY  SKA-2500 
 

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele 
innych)  o maks. dł. formatki 2420mm bez ograniczeń w szerokości. Obsługuje tektury faliste E, 
B, C, EB i BC bez użycia dodatkowych wykrojników i oprzyrządowania. 
W odróżnieniu od modeli SW i SK proces zmiany rodzaju i wymiarów opakowania jest w 
całości zautomatyzowany.  
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym. 

 

290.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 
 

 

 

 

 

AUTOMATYCZNY SLOTER  KOMBINOWANY  SKA-2800 
 

Maszyna wykonuje pudła klapowe (wg katalogu Fefco 200, 201, 202, 203, 205, 209 i wiele 
innych)  o maks. dł. formatki 2720mm bez ograniczeń w szerokości. Obsługuje tektury faliste E, 
B, C, EB i BC bez użycia dodatkowych wykrojników i oprzyrządowania. 
W odróżnieniu od modeli SW i SK proces zmiany rodzaju i wymiarów opakowania jest w 
całości zautomatyzowany.  
Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym. 
 

320.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 
 

 

 

Drukarka Fleksograficzna DF-1600/1200x1000 – 1 kolor 
 

Maszyna do zadruku w jednym kolorze tektur falistych o maksymalnym wymiarze 
1600x1000mm i polu zadruku 1200x1000.  
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 2500 szt/h. 
 

75.000 PLN* + VAT 
     * cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

http://www.kryma.pl/
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Drukarka Fleksograficzna DF-1600/1200x1000 – 2 kolory 
 

Maszyna do zadruku w dwóch kolorach tektur falistych o maksymalnym wymiarze 
1600x1000mm i polu zadruku 1200x1000.  
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury.  
Wydajność: 2500 szt/h. 

 

153.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 

Drukarka Fleksograficzna DF-2000/1600x1000 – 1 kolor 
 

Maszyna do zadruku w jednym kolorze tektur falistych o maksymalnym wymiarze 
2000x1000mm i polu zadruku 1600x1000.  
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 2500 szt/h. 
 

85.000 PLN* + VAT 
     * cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

Drukarka Fleksograficzna DF-2000/1600x1000 – 2 kolory 
 

Maszyna do zadruku w dwóch kolorach tektur falistych o maksymalnym wymiarze 
2200x1000mm i polu zadruku 1600x1000.  
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 2500 szt/h. 

 

173.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 

 
 

 

 

Drukarka Fleksograficzna DFK-1600 
 

Maszyna do zadruku w jednym kolorze tektur falistych o maksymalnej długości formatki 
1600mm i szerokości bez ograniczeń oraz polu zadruku 1200x1000 z możliwością 
powiększenia pola po przez powielenie zadruku na jednej formatce czyli w praktyce oznacza to 
że na jednej formatce może zostać nadrukowanych kilka odbitek tego samego wzoru. 
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym. 

 

123.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 

 

Drukarka Fleksograficzna DFK-2000 
 

Maszyna do zadruku w jednym kolorze tektur falistych o maksymalnej długości formatki 
2000mm i szerokości bez ograniczeń oraz polu zadruku 1600x1000 z możliwością 
powiększenia pola po przez powielenie zadruku na jednej formatce czyli w praktyce oznacza to 
że na jednej formatce może zostać nadrukowanych kilka odbitek tego samego wzoru. 
Maszyna wyposażona w automatyczny podajnik dopasowujący się do zakrzywionej tektury. 
Wydajność: 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym. 

 

143.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

http://www.kryma.pl/
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Kraciarko-Krajarka  K-1200x440 
Maszyna do wykonywania kratownic i cienkich wstęg z tektury falistej. 

 

46.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 

 
 

Wykrawarka walcowa MW-1500 
wyposażona w rolkowe stoły podawcze bez napędu wykrojnika. Szerokość robocza 1500mm.  

 

32.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 
 

Wykrawarka walcowa MW-1800 
wyposażona w rolkowe stoły podawcze bez napędu wykrojnika. Szerokość robocza 1800mm.  

 

36.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 
 

Wykrawarka walcowa MW-2200 
wyposażona w rolkowe stoły podawcze bez napędu wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm.  

 

40.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 
 

Wykrawarka walcowa MWP-1500 
wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm. 

   

39.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

http://www.kryma.pl/
http://www.kryma.pl/pl/WYKRAWARKI/0/
http://www.kryma.pl/pl/MW_1800/WYKRAWARKI/#601
http://www.kryma.pl/pl/MW_2200/WYKRAWARKI/#602
http://www.kryma.pl/pl/MWP_1500/WYKRAWARKI/#603
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Wykrawarka walcowa MWP-1800 
wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm. 

   

44.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 
 
 

Wykrawarka walcowa MWP-2200 
wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 2200mm. 

   

52.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 

 
 
Wykrawarka walcowa MWP-2500 
wyposażona w rolkowe stoły podawcze z pasowym napędem wykrojnika. Szerokość robocza 2500mm. 

  

62.000 PLN* + VAT 
* cena zawiera transport, montaż, szkolenie operatora i uruchomienie u klienta. 

 
…. i wiele innych. W naszej ofercie jest około 60 typów maszyn. Jesteśmy w stanie wykonać dowolną maszynę  

na indywidualne zamówienie klienta. 
 

 
 

DANE TECHNICZNE DF-1600/1200x1000 DF-2000/1600x1000 DFK-1600 DFK-2000 

Długość  2000 mm 2400 mm 2200 mm 2600 mm 

Szerokość modułu drukowego  650 mm 

Szerokość stołu podawczego  1150 mm 

Wysokość  1400 mm 

Pole zadruku  1200 x 1000 mm 1600 x 1000 mm 
wielokrotne 

1200 x 1000 mm 
wielokrotne 

1600 x 1000 mm 

Nadruk na formacie  1600 x 1000 mm 2000 x 1000 mm 1600 x 9999 mm 2000 x 9999 mm 

Rodzaje tektur  E, B, C, EB, BC 

Wydajność  2500 szt/h 2000 szt/h w trybie pracy z podajnikiem automatycznym. 

Moc  2,2 kW 2,2 + 1,5 + 0,5 = 4,2 kW 

Zasilanie  380 V 50 Hz 

Wały podające  górne w systemie „no crash”, dolne stalowe tzw. twarde 

Rodzaj stołu podawczego  zabierakowy 

Rodzaj układu farbowego wał rastrowy 

 

http://www.kryma.pl/
http://www.kryma.pl/pl/MWP_1800/WYKRAWARKI/#604
http://www.kryma.pl/pl/MWP_2200/WYKRAWARKI/#605
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DANE TECHNICZNE  -   SLOTERY S-1500x700 SW-2500x1000 SW-2800x1000 SK-2500 SK-2800 

Długość 2000mm 2850 mm 3150mm 3040 mm 3340 mm 

Szerokość + szer. stołu podawczego 600+850= 1450mm 700 + 1150 = 1850 mm 700+1690=2390mm 

Wysokość 1180 mm 1300 mm 1560 mm 1560 mm 

Rodzaj wykonywanego pudła wg katalogu FEFCO dodatkowo 208 FEFCO 200, 201, 202, 203, 205, 209 

Maksymalna długość wykonanego pudla po rozłożeniu 1500 mm 2420 mm 2720 mm 2420 mm 2720 mm 

Maksymalna szerokość wykonanego pudla po rozłożeniu 700 mm 1000 mm bez ograniczeń 

Minimalna długość wykonanego pudla po rozłożeniu jedyne ograniczenie wynika z minimalnego odstępu szczelin, który wynosi 65mm 

Minimalna szerokość wykonanego pudla po rozłożeniu 150 mm 200 mm 

Maksymalna odległość pomiędzy bigami  poprzecznymi 

czyli prostopadłymi do szczelin 
700 mm 1000 mm bez ograniczeń 

Rodzaje tektur dodatkowo tektura lita E, B, C, EB, BC 

Minimalna wysokość szczeliny 0 mm 

Maksymalna wysokość szczeliny 350 mm 500 mm 2x400 mm lub 1x800 mm 

Minimalny odstęp szczelin 40 mm 65 mm 

Szerokość szczeliny 4 mm 6mm 

Moc 2,2 kW 2,2 + 1,5 = 3,7 kW 

Zasilanie 380 V 50 Hz 

Wały podające i odbierające górne w systemie „no crash”, dolne stalowe tzw. twarde 

Rodzaj stołu podawczego automatyczny, zabierakowy automatyczny, zabierakowy lub ręczny 

Wydajność 7000 szt/h 3000 szt/h 3000 szt/h do 2000 szt/h 

  
 

 

DANE TECHNICZNE 
Kraciarko-krajarka K-1200x440 

 DANE TECHNICZNE 
Wykrawarka Rotacyjna WR-2000 

Długość 1410 mm  Długość 2500 mm 

Szerokość korpusu 380 mm   Szerokość + szer. stołu podawczego 510 + 1210 mm = 1720 mm 

Szerokość stołu podawczego 575 mm  Wysokość 1380 mm 

Szerokość całkowita 853 mm  Typ podajnika Automatyczny - zabierakowy 

Wysokość 1050 mm  Maksymalna długość formatki 2000 mm 

Rodzaj wykonywanego wzoru wg FEFCO kratownica - 933, 934, 935  Maksymalna szerokość formatki 1144 mm 

Liczba głowic wycinających/tnących  9 szt  Maksymalna długość wykroju 1700  mm  

Maksymalna długość wykonanej kratownicy 1200 mm  Maksymalna szerokość wykroju 1100 mm 

Szerokość wykonanej kratownicy 60 - 440 mm  Wydajność 2000 szt/h 

Wysokość szczeliny 0 - 440 mm  Średnica cylindra wykrojnikowego   317mm 

Wydajność 2700 szt/h  Średnica wału poliuretanowego  215,7mm 

Rodzaje tektur lita, E, B, C, EB, BC  Wysokość noży  23,8mm 

Minimalny odstęp szczelin  30 mm  Rodzaje tektur E, B, C, BE, BC 

Szerokość szczeliny 5 mm  Moc 2,2 kW 

Średnica noży górnych  140 mm  Zasilanie 400 V 50 Hz 

Średnica noży dolnych  140 mm  Waga 1300 kg 

Moc 2,2 kW    

Zasilanie 400 V 50 Hz    

Rodzaj stołu podawczego zabierakowy    

 

http://www.kryma.pl/
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DANE TECHNICZNE MW-1500 MW-1800 MW-2200 MWP-1500 MWP-1800 MWP-2200 MWP-2500 

Długość 3400mm 3800mm 4600mm 3400mm 3800mm 4600mm 5200mm 

Szerokość 1900mm 2200mm 2600mm 1900mm 2200mm 2600mm 2900mm 

Wysokość 1300mm 

Szerokość robocza 1500 mm 1800mm 2200mm 1500 mm 1800mm 2200mm 2500mm 

Długość stołów podawczych 1500 mm 1800mm 2200mm 1500 mm 1800mm 2200mm 2500mm 

Rodzaj stołów podawczych rolkowe rolkowe z napędem pasowym 

Napęd wykrojnika ręczny pasowy 

Prześwit między wałami 080 mm 

Średnica wału dolnego  200 mm 

Średnica wału górnego  200 mm 

Górny wał z okładziną firmy SIMON tzw. miękki – grubość okładziny 18mm 

Dolny wał twardy-stalowy tzw. twardy 

Moc 2,2 kW 

Zasilanie 380 V 50 Hz 

Typ czujników optyczne czujniki refleksyjne 

Przeniesienie napędu jednoczesny napęd na wał górny i dolny 

 

 

 

Okres gwarancji: 
Nasze maszyny posiadają 12-miesięczny okres gwarancji z możliwością przedłużenia do 36 miesięcy oraz serwis na 

terenie całego kraju. Ponadto służymy pomocą techniczną i świadczymy obsługę serwisową po upływie gwarancji. 
Warunkiem przedłużenia gwarancji do 3 lat jest co półroczny płatny przegląd serwisowy. 

 

Warunki płatności:   
-  zaliczka 10% wartości brutto maszyny przy zamówieniu 

-  pozostałość płatności najpóźniej po uruchomieniu u klienta (w dniu dostawy) 
 

Termin realizacji zamówienia: do 1-4 tygodni (w zależności od ilości zamówień oraz wyposażenia opcjonalnego) 
 

Ważność oferty: 01 lipca 2020r 

 
Data sporządzenia oferty: 28 listopada 2019r 

 
 

 

 
 Ofertę sporządził: 

Radosław Bartoszczyk 
 

 
 

tel.kom. 609 582 999 

e-mail: radek@kryma.pl 
 

http://www.kryma.pl/

