1. számú melléklet
A bérleti szerződés tárgyát jelentő gépek listája.

1. Szalvéta1 elnevezésű gépsor

Leírás:
Szalvétagyártó gép 2 színes flexo nyomóművel, automata átrakóval, automata
csomagolóval. 29 cm-es és 32 cm-es hajtogató fejjel használható. Mindkét
mérethez vannak kliséhengerek. 32 cm-es mérethez keretes prégelés is
rendelkezésre áll, így a 32 cm-es szalvéták esetében 2 és 3 rétegű szalvéta is
gyártható. 1/8-os hajtogatás megoldható a gépen, de ebben az esetben nem
használható az automata átrakó. A csomagoló 25 mm - 100 mm csomagmagasságig
működik. 1+1 hasábos csomagolás is lehetséges.

A gépsor elemei:
Szalvéta gyártó gép
Típus: MO-320/1800
Gyári szám: 075/2013

2 színes FLEXO nyomdagép
Típus:

P2 MINI

Gyári szám:

096/2015

2. Szalvéta2 elnevezésű gépsor

Leírás:
Szalvétagyártó gép automata átrakóval, automata csomagolóval. 24 cm-es 29 cm-es
és 32 cm-es hajtogató fejjel használható. 29-es hajtogató fejből csak 1 settel
rendelkezünk így vagy a Szalvéta 1-es gép vagy a Szalvéta 2-es gép tud 29-es
szalvétát gyártani. A csomagoló 60 mm - 100 mm csomagmagasságig működik. 1+1
hasábos csomagolás is lehetséges. A gép fel van szerelve lamináló egységgel
amellyel 2 rétegű, mikroprégel, laminált szalvéta gyártható.

A gépsor elemei:
Szalvéta gyártó gép
Típus: NM320-380/1800
Gyári szám:: NM2016/2004

Szalvéta csomagoló gép
Típus:

NWM320-380/50

Gyári szám:

NWM 2016/2003

3. Éttermi1 elnevezésű gép

Leírás:
Éttermi szalvéta gyártó gép automata csomagolóval, kézi átrakással. 36 cm-széles 2
rétegű alapanyagból dolgozik. Un. Tyúklábmintás prégelés. A két réteget együtt
prégeli. 18 x 18 cm-es szalvétát készít hajtás nélkül. A 36 cm-es alappapírt
kettészeli hosszirányban majd a kirakófej után a széleket szalagkés levágja, így
keletkeznek az önálló lapok. A számlálást kiemeléssel jelzi. Kézi átrakás után a
csomagolást automata csomagoló végzi. (Megjegyzés: ugyanaz a csomagoló gép
szolgálja ki az Éttermi1 és Éttermi2 jelű gépet.)

Típus:

NM 350/500

Gyári szám:

2015/0012

Csomagoló gép
Típus:

NWM320-380/50

Gyári szám:

NWM 2017/2001

4. Éttermi2 elnevezésű gép

Leírás:
Éttermi szalvéta gyártó gép autómata csomagolóval, kézi átrakással. 36 cm-széles 2
rétegű alapanyagból dolgozik. Un. Tyúklábmintás prégelés. A két réteget együtt
prégeli. 18 x 18 cm-es szalvétát készít hajtás nélkül. A 36 cm-es alappapírt
kettészeli hosszirányban majd a kirakófej után a széleket szalagkés levágja, így
keletkeznek az önálló lapok. A számlálást kiemeléssel jelzi. Kézi átrakás után a
csomagolás automata csomagoló végzi. (Megjegyzés: ugyanaz a csomagoló gép
szolgálja ki az Éttermi1 és Éttermi2 jelű gépet.)

Típus:

NM 380/500

Gyári szám:

2015/0013

Csomagoló gép
Típus:

NWM320-380/50

Gyári szám:

NWM2017/2001

5. PZS1 elnevezésű gép

Leírás:
Papír zsebkendő gyártó gép. 34 - 38 cm széles alapanyagból gyárt 17x20, 18x20 vagy
19x20 cm-es papírzsebkendőt. 2 pályás gép, a két pálya vízszintes elrendezésű.
Keretes prégelés. Hagyományos kézi csomagolással 100 db-os és 200- db-os
csomagok gyártására alkalmas. Mechanikus hajtogatás. 76 mm-es dudaméretű
alapanyaggal dolgozik.

Típus: HM 200/2000
Gyári szám: HM 2016/2002

6. PZS2 elnevezésű gép

Leírás:
Papír zsebkendő gyártó gép. 34 - 38 cm széles alapanyagból gyárt 17x20, 18x20 vagy
19x20 cm-es papírzsebkendőt. 2 pályás gép, a két pálya vízszintes elrendezésű.
Keretes prégelés. Hagyományos kézi csomagolással 100 db-os és 200- db-os
csomagok gyártására alkalmas. Mechanikus hajtogatás. 76 mm-es dudaméretű
alapanyaggal dolgozik.

Típus: HM 200/2000
Gyári szám: HM 2016/2001

7. Gasztro1 elnevezésű gép

Leírás:
Gasztro szalvéta gyártó gép. Csak 1 rétegű 32x32 cm-es szalvéta gyártására
alkalmas. A gép rendelkezik 1 színes flexo nyomóművel. A csomagok számlálását
kiemeléssel jelzi. A csomagolás kézzel történi hasonlóan a papír zsebkendő
csomagolásához.

8. V Hajtogató elnevezésű gépsor

Leírás:
Többfunkciós V hajtogató gép. Használható KÉZTÖRLŐ, KOZMETIKAI KENDŐ,
ADAGOLÓS SZALVÉTA és WC PAPÍR gyártására. 1 és 2 rétegű termék is gyártható. A 2
rétegű termékek esetében lehet laminálással (point to point) és sávprégelessel
(edgeembossing) is biztosítani a 2 réteg együtt maradását. Maximum 150 cm széles
logok gyárthatóak. A logokat a szeletelőbe kézzel tesszük át. A szeletelés történhet
bobinázó eljárással is, pl. a kozmetikai kendő esetében. A csomagolás kézzel
történik.

Típus:

VS210-A-1500

Gyári szám:

0104/2017

9. AFH Tekercselő elnevezésű gépsor

Leírás:
Az AFH tekercselő géppel WC papírt ( 19 cm - 30 cm átmérőig) és kéztörlőt (14 cm 30 cm átmérőig) gyártunk. A gép 2 prégelő egységgel rendelkezik. Képes 2 réteget
laminálni, ebben az esetben az egyik réteget mikroprégeli, a másik réteget dekor
prégeli majd a két rétehet összeragsztja. A másik prégelés hagyományosan
összeprégeli a két réteget majd a sávos prégeléssel rögzíti. Duda nélkül is tud
kéztörlőt gyártani. A logokat szeletelő vágja a végső méretre 90 mm - 260 mm-ig
állítható a szélesség. A gép 268 cm széles papírból dolgozik. A laminálás szélessége
265 cm. A csomagolás kézzel történik. A kézi csomagolást hőalagút segíti.

Típus:

NM320-380/1800

Gyári szám:

NM2016/2004

Szeletelő gép
Típus:

LS320-2700

Gyári szám:

LS2017/001

