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NASZA FIRMA
C.B. Kaymich & Co. Limited to światowy lider w zakresie innowacji dostarczający rozwiązania z zakresu
nanoszenia kleju i systemów dozowania płynów, szczególnie na potrzeby branży tytoniowej.
Firma Kaymich zajmuje się nie tylko projektowaniem i produkcją urządzeń, lecz także dostarczaniem systemów gotowych i konfigurowanych na
zamówienie, które odpowiadają różnorodnym potrzebom naszych klientów. Nasz ciągły nacisk na stały rozwój i poszukiwanie innowacyjnych
rozwiązań produktowych pozwala nam oferować najwyższą jakość, stuprocentową niezawodność i sprawdzone technologie, które spełniają, a
nawet przewyższają oczekiwania klientów.
Stale poszerzamy nasz asortyment o innowacyjne rozwiązania tworzone z myślą o naszych klientach, dlatego z przyjemnością
informujemy o wprowadzeniu do naszej oferty kilku ciekawych nowości:

MODUŁOWY SYSTEM
AROMATYZUJĄCEGO

DOZOWANIA

ŚRODKA

Nasz modułowy system dozowania umożliwia klientom wybór odpowiednich
opcji pozwalających układ spełniający ich indywidualne potrzeby. Urządzenie
w wersji podstawowej składa się z obudowy, pompy, filtra przed pompą,
zasilacza, złączy doprowadzających i odprowadzających płyn oraz modułu
sterującego. Dodatkowo klient ma do wyboru różne wersje kosztowe
obejmujące opcje uzupełniające, np. zbiorniki, węże, elementy grzejne,
aplikatory lub panele sterownicze
Dzięki ofercie podstawowych części z linii systemów aromatyzowania
Gemini firma Kaymich dostarcza nowym użytkownikom sprawdzoną
technologię w bardzo przystępnej cenie.
Modułowy system dozowania stworzony z myślą o dodawaniu różnego
rodzaju środków smakowych/zapachowych może służyć jako urządzenie
mobilne, montowane na stole warsztatowym lub na maszynie. Inne opcje
oferowane w przypadku tego układu obejmują zbiorniki ogrzewane lub zimne,
z certyfikatem ATEX, a także punkty dodawania środków aromatyzujących do
tytoniu, filtrów i folii lub inne specjalistyczne zastosowania

DOZOWNIK
LABORATORYJNY
Dozownik laboratoryjny to układ służący do
automatyzacji produkcji niewielkich partii
próbek do badań kontrolnych. Urządzenie
można odpowiednio skonfigurować w celu
dostosowania do różnych produktów
aromatyzowanych i dozowanych na nie
substancji.
Najważniejszą część układu
stanowi głowica poruszająca się w osiach
XYZ, którą można wyposażyć w szereg
różnych aplikatorów pozwalających na
stosowanie szerokiego wyboru dozowanych
substancj.
Układ ten gwarantuje powtarzalność
i dokładność produkowanych próbek
i umożliwia personelowi laboratoryjnemu
wykonywanie mniej czasochłonnych zadań..

SYSTEM TOPIENIA MASOWEGO
Ten nowy system służy do topienia/ogrzewania
dużych ilości wielu różnych rodzajów produktów,
w tym żywności. Parametry topienia można
całkowicie dostosować w celu spełnienia wymagań
procesowych. Urządzenie to zaprojektowano
w celu uzupełnienia i rozszerzenia naszego
istniejącego asortymentu, przy czym jego
głównym przeznaczeniem jest
przeprowadzanie czynności
topienia poza linią
technologiczną.

POMPOWANIE KLEJU
TOPLIWEGO
Ten wyposażony w pompę system podawania
kleju opracowano z myślą o tym, by linie
kleju topliwego pojedyncze lub wielokrotne
mogły spełniać wymagania wynikające z coraz
to nowszych rozwiązań w zakresie maszyn
produkcyjnych i materiałów używanych do
produkcji filtrów.
System
mieszania
zawartości
zbiornika
przeznaczony jest do wspólnej pracy z układem
Gemini w celu zapewnienia jednorodnej
mieszaniny dozowanych płynów. Gwarantuje on,
że substancje pozostaną właściwie wymieszane,
a dodatkowo skraca czas roztapiania w przypadku
stosowania kryształków mentolu.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób firma Kaymich może pomóc
Państwa firmie, wystarczy do nas zadzwonić pod numer
+44 (0) 114 244 6071 lub napisać na adres info@kaymich.com

UKŁAD
AROMATYZOWANIA
GEMINI
Firma Kaymich wprowadziła na rynek pierwszy system
dozowania aromatów on line, stworzony z myślą o branży
tytoniowej. System Gemini to najnowsza wersja tego
oryginalnego produktu – aromatyzowanie odbywa się na
etapie produkcji finalnej papierosów lub filtrów.
Gemini służy do dodawania płynnych środków smakowych/zapachowych do
tytoniu, na papier, filtry lub opakowania. System ten jest niezmiennie najbardziej
wszechstronnym urządzeniem umożliwiającym wybór punktów dodawania
środków w obrębie procesu produkcji papierosów. Gemini pozostaje
najbardziej popularnym produktem na rynku oraz rozwiązaniem wybieranym
przez klientów, którzy mogą w efekcie cieszyć się następującymi zaletam:
•

roste w obsłudze urządzenie mobilne – zastosowanie szybkozłączki
P
ułatwia przenoszenie go pomiędzy liniami produkcyjnymi

•

 inimalne wymagania w zakresie konserwacji – krótszy czas przestojów i
M
większa wydajność

•

 ożliwość wyboru punktów dodawania środków – wszechstronność
M
produkcyjna

•

Skuteczny system ogrzewania – eliminacja występowania miejsc
niedogrzanych i związanych z tym przestojów

•

 odwójne zbiorniki ze środkiem aromatyzującym – zapewnienie ciągłości
P
produkcji

SYSTEM MIESZANIA ZAWARTOŚCI ZBIORNIKA
GEMINI
System mieszania zawartości zbiornika przeznaczony jest do wspólnej
pracy z układem Gemini w celu zapewnienia jednorodnej mieszaniny
płynów. Gwarantuje on, że substancje pozostaną właściwie wymieszane, a
dodatkowo skraca czas roztapiania w przypadku stosowania kryształków
mentolu.
Sprzężony magnetycznie silnik sterowany za pomocą oprogramowania
Gemini napędza wirnik znajdujący się na dnie zbiornika. Konstrukcja ta
pozwala wyjąć wirnik szybko, łatwo i bez śladu, ułatwiając tym samym
czyszczenie zbiorników.

SYSTEM ZBIERANIA DANYCH GEMINI Z FUNKCJĄ
IDENTYFIKACJI KODÓW KRESKOWYCH I
ETYKIETOWANIA
Nasze dotychczasowe oprogramowanie służące do zbierania danych
zostało wzbogacone o funkcję identyfikacji kodów kreskowych. Ta opcja
zapewniania jakości umożliwia użytkownikowi śledzenie partii filtrów, folii
lub papierosów. Układ można skonfigurować w taki sposób, aby spełniał
potrzeby technologiczne użytkownika, przy czym jego podstawowym
zadaniem jest skanowanie i drukowanie kodów kreskowych służące
powiązaniu parametrów technologicznych z daną partią produkcyjną.

System mieszania zawartości zbiornika stanowiący skuteczne i
opłacalne rozwiązanie oparte na prostej technologii może stanowić
element nowego układu lub może służyć do modernizacji posiadanego
urządzenia Gemini.

CZYTNIK KART MONTOWANY NA PANELU STEROWNICZYM
Opcjonalny produkt montowany pofabrycznie, współpracujący z systemem Gemini. Wykorzystuje on technologię odczytu kart w celu uzyskania dostępu
do elementów obsługowych panelu sterowniczego. Można go skonfigurować w sposób pozwalający na nadawanie użytkownikom różnych uprawnień.
Urządzenie to potrafi również rejestrować aktywność użytkowników.

Podpis pod zdjęciem

ORYGINALNE PRODUKTY KAYMICH
SYSTEMY NANOSZENIA KLEJU NA SZEW BOCZNY
BIBUŁKI PAPIEROSOWEJ
System CSS1000 służy do
nanoszenia kleju na bazie
polioctanu winylu (PVA)
na szew boczny bibułki
z wykorzystaniem siły
grawitacji lub przy użyciu
pompy. Firma Kaymich
oferuje system w wersji
kompletnej lub umożliwiającej
integrację z posiadanym urządzeniem.
Wszystkie oferowane przez firmę Kaymich systemy nanoszenia kleju na szew
boczny bibułki wyposażone są w oryginalny aplikator, który można zamontować
na większości maszyn do produkcji papierosów i który jest oferowany w wersji z
opcjonalnymi, ręcznie lub automatycznie chowanymi podpórkami.
•
•
•

Skuteczność nanoszenia
Niskie wymagania w zakresie konserwacji
Oszczędność kosztowa

SYSTEMY NANOSZENIA KLEJU
TOPLIWEGO I KLEJU NA BAZIE
POLIOCTANU WINYLU (PVA)
DO POTRZEBY WYTWARZANIA
FILTRÓW ACETATOWYCH NA
FILCIARKACH I GILZ
Urządzenie GFH2000 służące do nanoszenia
kleju topliwego i kleju na bazie polioctanu
winylu (PVA) na papier owijkowy do filtra to
wielofunkcyjny system modułowy umożliwiający
nanoszenie różnych konfiguracji kleju topliwego i
kleju PVA do wytwarzania filtrów acetatowych na
filciarkach i gilz.
•
•

•

Ł atwe ustawianie zaworu z możliwością
regulacji poziomej i pionowej
Niezależne sterowanie temperaturą kleju
topliwego podawanego do zbiornika,
podgrzewanego węża i aplikatora
Automatycznie chowane rolki

SYSTEM NANOSZENIA KLEJU KOTWIĄCEGO NA FILTR

NATRYSKOWE
NANOSZENIE
KLEJU (ZAWORY
NATRYSKOWE
SG I MV)

System nanoszenia kleju kotwiącego na filtr FTS2000 służy do nakładania
kleju na dużą powierzchnię w celu przymocowania filtra do papieru. Tego
typu bezkontaktowe nanoszenie ogranicza występowanie zanieczyszczeń
spowodowanych przenikaniem kleju w przypadku stosowania papieru o wysokiej
porowatości, zwiększając poziom czystości i skracając czas przestojów potrzebnych
na czyszczenie.

Zawór Kaymich służący do nanoszenia kleju na bazie polioctanu winylu (PVA) na
karton służący do pakowania papierosów rozpylając atomizuje klej, powodując
dzięki temu usunięcie do 25% zawartości wody z masy kleju. Naniesiony klej jest
w efekcie bardziej lepki, co umożliwia szybkie i skuteczne połączenie.

•
•
•

Elastyczna membrana
Zapadkowe urządzenie nastawcze
Różnorodność zastosowań

•
•
•

Samoczyszczące i niezawodne urządzenie
Dokładność nanoszenia
Wydajne dozowanie kleju

Ponieważ FTS2000 może stanowić dodatkowy element systemu Kaymich GFH, jak
również działać niezależnie, nadaje się on do współpracy z wieloma maszynami do
produkcji filtrów i urządzeniami łączącymi.

Mamy ponad 40 lat doświadczenia w zakresie 
dostarczania
układów aromatyzowania papierosów i nanoszenia kleju, dzięki
czemu nasi klienci mogą być pewni, że o
trzymują najlepsze
rozwiązania produktowe. Jeżeli chcą Państwo omówić z nami
swoje wymagania, prosimy o kontakt. Tel.: +44 (0) 114 244 6071 lub
e-mail: info@kaymich.com
C.B. Kaymich & Co. Limited, Leigh St, Sheffield, South Yorkshire S9 2PR
Tel.: +44 (0) 114 244 6071 F: +44 (0) 11 244 2476 E-mail: info@kaymich.com
www.kaymich.com

