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A przecież jeszcze nie tak dawno wszystkie ulotki były dobre. 
To kartoniki stwarzały problemy w pakowaniu. Nie otwie-

rały się prawidłowo, nie zamykały, miały sklejenia wewnętrzne 
i wiele innych wad.  Jak to się stało, że produkty, które dotąd nie 
stwarzały prawie żadnych problemów w pakowaniu, powodują 
teraz znaczne utrudnienia związane z jakością procesu pakowa-
nia i jego wydajnością? W skrajnych przypadkach mogą wręcz 
uniemożliwić proces pakowania.

Wszystkie przedstawione uwagi, spostrzeżenia są wyni-
kiem wieloletniej współpracy z odbiorcami ulotek z branży 
farmaceutycznej i kosmetycznej, włącznie z wprowadzaniem 
na rynek nowych papierów do produkcji ulotek, a także badania 

przyczyn powstawania utrudnień związanych z ulotkami pod-
czas pakowania. 

Format ulotek

W wyniku zmian regulacji prawnych znacznie wzrosła ilość 
informacji umieszczanych na ulotkach. Pojawiły się m.in. ulotki 
z łączonymi wersjami językowymi. Zwiększeniu uległa wielkość 
czcionki jaką drukowane są informacje na ulotce oraz odległości 
między wierszami tekstu. Ulotkę można przeczytać bez używa-
nia lupy. Wszystkie te czynniki wymusiły  konieczność znaczne-
go zwiększenia formatu produkowanych ulotek. Do niedawna 
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Nie da się ukryć, że to właśnie ulotki sprawiają duży kłopot operatorom maszyn pakujących. Presja czasu, presja wydajności, 
walące się plany produkcji i oczekiwania, aby ulotki, które „nie idą” teraz „szły”. Nie ważne, że pakujemy inną ulotkę, wykonaną 
na innym papierze i dostarczoną z innej drukarni. Nie ważne, że jest w zupełnie innym formacie, a magazynowano ją w całkowicie 
innych warunkach klimatycznych. Wiemy tylko jedno: jeszcze godzinę temu ulotki „szły” a teraz „nie idą”. 
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ulotka rozłożona w formacie zbliżonym do A4 była bez mała 
standardem. Obecnie nie dziwi nas format rozłożonej ulotki się-
gający np. 650 x 880 mm. Jest to praktycznie plakat, który na-
stępnie należy poskładać w taki sposób, aby można było umie-
ścić go w opakowaniu z farmaceutykiem lub kosmetykiem. Jest 
to wyzwanie technologiczne zarówno dla producentów ulotek 
jak i dla operatorów maszyn pakujących.  Aby sprostać wyma-
ganiom rynku wiele ulotek odbieranych jest z drukarni w formie 
złożonej na pół lub na trzy a nawet cztery części. Ulotki następ-
nie składane są do odpowiedniego formatu na GUK-ach maszyn 
pakujących. Takie półprodukty są wyzwaniem dla operatorów 
maszyn pakujących. Wymagają dużej wiedzy i umiejętności, aby 
móc sprawnie wykonywać ich złamywanie i dalsze pakowanie. 
Rozmawiając z dostawcami maszyn pakujących prosiliśmy ich 
o określenie maksymalnej prędkości pakowania i złamywania 
na maszynach ulotek złożonych wcześniej w drukarni na trzy 
części. Na to pytanie nigdy nie udało się uzyskać odpowiedzi 
- mimo tego, że złamywanie może odbywać się do 450 taktów 
na minutę. Takie produkty traktowane są jako niestandardowe, 
nieprzewidywalne, które mogą znacznie ograniczyć wydajność 
złamywania, a więc i pakowania. W części zgadzam się z taką 
opinią, ale tylko w części, gdyż stosując optymalne warunki 
technologiczne związane z produkcją tego typu ulotek możemy 
ograniczać ilość powstających problemów. 

Grubość ulotek 

Wzrost formatów ulotek ma bezpośredni wpływ na ich 
grubość po złożeniu. Nie pozostaje to obojętne na wzrost siły 
potrzebnej do wprowadzenia ulotki do kartonika. Wielokrotne 
złożenie kartki papieru - jaką jest przecież wydrukowana ulotka 
- potrafi wręcz uniemożliwić wprowadzenie ulotki do kartonika. 
Sztywność ulotki jest tak wysoka, że złożenie jej na pół pod-
czas wprowadzania do kartonika sprawia bardzo duże proble-
my. Dodatkowe utrudnienie stanowi także deformacja kartoni-
ka – ulotka, która rozpycha kartonik znacznie komplikuje jego 
zamykanie.

 Na rynku można spotkać funkcjonujące maszyny pakujące, 
w których ulotki wprowadzane są do kartonika poprzez blister 
z tabletkami. Duża grubość / sztywność ulotki  podczas wpro-
wadzania do kartonika za pomocą blistra może okazać się nie 
lada utrudnieniem, w skrajnych przypadkach czynność może 
okazać się niewykonalna. Jeżeli dodatkowo mamy do czynie-
nia z aluminiowym blistrem z perforacją, to mamy wyzwanie, 
które może przekraczać możliwości technologiczne maszyny.  
W takim przypadku wszelkie zmiany gramatury i rodzaju papie-
ru, zmiany sposobu złamywania ulotki, podnoszenie wilgotności 
papieru, nie są w stanie przynieść zadawalających rezultatów  
i musimy liczyć się z brakiem powtarzalności procesu pakowa-
nia, łamiącymi się blistrami, czy też wypadającymi tabletkami. 
Na tej maszynie pakującej, taka sama wielkość / grubość ulotki 
przy tym rodzaju blistrów nie zostanie zapakowana. 

Gramatura papieru

Chcąc zachować dotychczasową wielkość kartonika przy 
rosnących formatach ulotek zaszła konieczność znacznego 
zmniejszania grubości papieru, a zatem jego gramatury. Obec-

nie za standard można uznać papier o maksymalnej gramaturze 
45 g/m². Coraz więcej ulotek wykonywanych jest na papierach 
40 g/m². Podejmowane są próby dalszego obniżania gramatury 
papieru do 37 g/m². Dawniej operatorzy kartoniarki nie wy-
obrażali sobie zmiany gramatury papieru z 60 g/m² do 45 g/m².   
Wydawało się że, maszyny nie są przystosowane do takich gra-
matur, nikt nie będzie w stanie ustawić GUK-a na kartoniarce 
ani procesu pakowania. Udało się dokonać niemożliwego, nato-
miast z rozmów z operatorami wynika, iż dostrzegają oni dużo 
więcej problemów z ulotkami. Maszyny wymagają znacznie lep-
szego „dopieszczenia” regulacjami, konieczna jest także znacz-
nie większa dbałość o ich stan techniczny. Papiery o niskiej 
gramaturze 40-45 g/m² są bardziej podatne na zmianę swoich 
parametrów, głównie stabilności wymiarowej oraz tendencji do 
elektryzowania pod wpływem czynników zewnętrznych. Pa-
piery te wymagają również większej dbałości i uwagi od strony 
zapewnienia ich optymalnej wilgotności. Zachowując reżimy 
technologiczne, możemy jednak znacznie ograniczyć ilość nie-
przyjemnych niespodzianek podczas pakowania.       

Elektryzowanie papieru 

Skutki elektryzowania papieru są znacznie bardziej odczu-
walne przy niskich gramaturach papieru. Przy niesprzyjających 
warunkach ulotki produkowane na papierze 40g/m² mogą 
powodować powstawanie niebezpiecznego zjawiska elek-
tryczności statycznej. Przyczyn jego powstawania jest wiele: 
tarcie papieru o metalowe elementy maszyn, gwałtowne zmia-
ny temperatury i wilgotności papieru, naprężenia powstające 
podczas przekrawania arkuszy itp. Części z przyczyn możemy 
uniknąć przestrzegając reżimów technologicznych związanych 
z produkcją ulotek, warunkami transportu, magazynowaniem 
oraz obchodzeniem się z ulotkami podczas konfekcjonowa-
nia. Spadek wilgotności względnej papieru poniżej 40% może 
uniemożliwić wykonanie procesów introligatorski, a takim jest 
złamywanie ulotek na GUK-ach maszyn pakujących. Natomiast 
podniesienie wilgotności względnej papieru do 45-55% prak-
tycznie eliminuje zjawisko elektryzowania.  

Szczególnie trudnym okresem dla papierów o niskiej grama-
turze jest zima i związane z nią wahania temperatury i wilgotno-
ści powietrza. Gwałtowne zmiany temperatury ulotek podczas 
transportu i magazynowania mogą znacząco utrudnić proces 
pakowania leków. Spotykałem się z sytuacjami, w których, aby 
umożliwić proces złamywania ulotek i pakowania leków, ulot-
ki wkładano do lodówki. Osiągano w ten sposób, najczęściej 
nieświadomie, jeden cel tj. podniesienie wilgotności względnej 
papieru, dzięki czemu ograniczono skutki powstania elektrycz-
ności statycznej. Nie jestem zwolennikiem tak radykalnego 
klimatyzowania papieru, ale jeżeli to pozwalało na wykonanie 
operacji pakowania, mogę przyjąć takie działanie za skuteczne. 
Problem następuje wtedy, gdy wielkość zamówienia jest na tyle 
duża, że do lodówki należało by włożyć kilkuset kilogramową 
paletę z ulotkami. Preferowaną metodą jest zatem monitoro-
wanie temperatury i wilgotności względnej ulotek oraz po-
wolna ich klimatyzacja przed pakowaniem.  Skuteczną metodą 
ograniczania skutków powstawania elektryczności statycznej 
w papierze jest „przewożenie optymalnego klimatu papieru” 
z drukarni do odbiorcy ulotek poprzez ich pakowanie w folię 
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termokurczliwą. Warto rozważyć takie rozwiązanie, szczegól-
nie w okresie zimowym.   

Szorstkość papieru 

Szorstkość papieru – szorstkość ulotki. Do niedawna prak-
tycznie nikt z odbiorców ulotek nie zwracał na to uwagi. Oczy-
wiście zauważano, że różne papiery miały różną szorstkość – 
tzw. różny poślizg, ale za wyjątkiem wykonania niezbędnych 
regulacji maszyny złamującej nie przywiązywano do tego pa-
rametru większego znaczenia. Nie zwracano uwagi, jaki wpływ 
może mieć szorstkość papieru na siłę potrzebną do włożenia 
ulotki w kartonik. Nie zwracano uwagi, gdyż nie było takiej po-
trzeby. Miejsca na wprowadzenie ulotki do kartonika było na 
tyle dużo, że zmiany szorstkości papieru, albo wcale nie wpły-
wały na wydajność pakowania, albo wpływały na nią w niewiel-
kim zakresie. Zmiana nastąpiła w momencie, gdy okazało się, że 
miejsca w kartoniku na wprowadzenie ulotki mamy tak mało, 
że ulotki wprowadzane są na „ścisk”. Natychmiast zauważono, 
że ta sama ulotka wykonana na dwóch różnych papierach pod-
czas pakowania zachowuje się zupełnie inaczej. Jedne ulotki 
mimo braku miejsca pakowane są płynnie, z dużą powtarzal-
nością procesu, inne natomiast stwarzają problemy. Nie wcho-
dzą do kartonika lub też nie składają się prawidło uniemożli-
wiając tym samym poprawne zamknięcie kartonika.  Im mniej 
jest miejsca w kartoniku na wprowadzenie ulotki, tym zmiany 
szorstkości papieru, na którym wyprodukowano ulotki mają 
większy wpływ na wydajność procesu pakowania.     

Prześwitywanie papieru 

Jaki wpływ na to, czy ulotki podczas pakowania „idą” może 
mieć prześwitywanie papieru? Otóż ma bardzo duże. Posłużę 
się przykładem jednego z odbiorców, który „odchudził” grama-

turę papieru, na której dotychczas wykonywano ulotki. Obniżył 
gramaturę papieru z 45 g/m² do 40 g/m².  Różnica tylko 5 g/m². 
Jednak współczynnik nieprzezroczystości papieru zmalał z 86% 
do 81%. Biorąc pod uwagę specyfi czne właściwości papieru 
wynikające z jego budowy, różnice nieprzezroczystości papieru 
na pojedynczych ulotkach były znacznie większe, gdyż wszyst-
kie podawane w specyfi kacjach technicznych parametry papie-
ru bazują na wartościach uśrednionych. Nie zmieniono formatu 
ulotki ani sposobu złamywania. Nie sprawdzono tylko dwóch 
elementów tj. wymienionej wcześniej zmiany przezroczystości 
papieru oraz wynikającego z tej zmiany stopnia prześwitywania 
pharmakodów z jednej strony ulotki na drugą. Podczas pako-
wania okazało się, że prawidłową pracę czujnika odczytujące-
go pharmakody zakłóca jego prześwitywanie ze spodu ulotki. 
Sytuacja nie do pozazdroszczenia. Ze względu na bardzo ogra-
niczone możliwości sposobu złamywania ulotki na GUK-u kar-
toniarki (tylko cztery kasety) prześwitującego pharmakodu nie 
można było „ukryć”  wewnątrz ulotki. W skutek takiego błędu 
proces pakowania wydłużył się wielokrotnie.

Co możemy zrobić, aby ulotki „szły”?

Wszystkie wymienione wcześniej czynniki znacznie wpływa-
ją na utrudnienia w procesie pakowania. Nie wyczerpują jednak 
wszystkich zagadnień z tym związanych. Należy tu wspomnieć 
o czynnikach leżących po stronie fi rmy pakującej, takich jak:
    • stan techniczny złamywarki na maszynie pakującej,
    • możliwość zapewnienia optymalnego klimatu podczas ma-

gazynowania ulotek i na halach  maszyn pakujących,
    •  umiejętności operatorów maszyn pakujących,
    •  standaryzacji formatów ulotek itp. 

Zajmę się natomiast tylko czynnikami związanymi z wyko-
naniem ulotek leżącymi po stronie drukarni. To właśnie sposób 
ich wykonania, bezpieczne konfekcjonowanie oraz warunki, 
w jakich są dostarczane do odbiorcy w znacznym stopniu wpły-
wają na proces pakowania. Co można zatem zrobić, aby ułatwić 
pracę operatorom kartoniarek i zwiększyć efektywność pako-
wania?

Rodzaj papieru     

Właściwy dobór papieru do produkcji ulotek, dostosowany 
do potrzeb odbiorcy, jego przyzwyczajeń i umiejętności obsługi 
maszyny pakującej mają niebagatelny wpływ na efektywność 
pakowania. Często spotykam się z sytuacjami, że „specyfi ka-
cja techniczna” związana z ulotkami dopuszcza stosowanie do 
produkcji kilka różnych asortymentów papieru o tej samej gra-
maturze.  Jest to rozwiązanie preferowane zarówno przez dru-
karnie jak i odbiorców ulotek. Rozwiązanie, które  zwiększa bez-
pieczeństwo Klienta w przypadku braku danego asortymentu 
papieru na rynku. Założenie jak najbardziej słuszne. Jednakże 
prowadzi ono do sytuacji, w której od każdego z dostawców 
możemy otrzymać ulotki wykonane na innym papierze. Każda 
z tych ulotek będzie wymagała wykonania regulacji GUK-a na 
kartoniarce oraz regulacji podajnika ulotek do kartonika. Każdy 
z zastosowanych papierów będzie miał inne właściwości. Nie 
oznacza to, że właściwości papieru będą złe, nieprawidłowe. 

Fot. 1
Paleta z 
zabezpieczonymi 
folią
termokurczliwą 
pakietami ulotek
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Nie da się jednak ukryć, że będą po prostu inne. W takiej sytu-
acji nie ma możliwości płynnego przejścia z jednego asortymen-
tu ulotek na drugi. To wymaga dodatkowych regulacji i związa-
nych z tym strat czasu. 

Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku jest wybór 
jednego z kilku papierów dopuszczonych do produkcji w „spe-
cyfikacji technicznej”. Papieru, który wg. oceny operatorów 
maszyn pakujących sprawuje się najlepiej i nie ma problemów 
z pakowaniem ulotek wykonanych na takim papierze. Ulotki po 
prostu „idą”. Wszyscy dostawcy powinni otrzymać informację, 
że Zamawiający oczekuje ulotek wykonanych na wybranym pa-
pierze. 

Klimat dostarczanych ulotek

Nowoczesne drukarnie dbające o bardzo wysoką jakość 
produkcji oraz bezpieczeństwo swoich Klientów, starają się 
zapewnić optymalne warunki klimatyczne na swoich halach 
produkcyjnych. Dotyczy to również magazynowania i trans-
portu. Starają się, aby optymalny klimat był jak najdłużej  
w dostarczanych ulotkach. Wydaje się to niemożliwe? Jak moż-
na dostarczyć optymalny klimat ulotek?  Jest to jak najbardziej 
realne. Skuteczną metodą jest odpowiednie zapakowanie ulo-
tek. Sposobem na „transport klimatu” (Fot. 1 ) jest zabezpiecze-
nie pakietów z ulotkami na czas transportu i magazynowania 
folią termokurczliwą.  

 Potwierdzają to badania nad zachowaniem odpowiednie-
go klimatu ulotek w obrębie pakietów zabezpieczonych folią 
termokurczliwą. Podczas pakowania, wykorzystując termo-
metr i higrometr sztyletowy zbadano temperaturę i wilgotność 
względną papieru, z którego zostały wykonane ulotki. Wyniki 
pomiarów były następujące: temperatura papieru 22˚C, wilgot-

ność względna papieru 55%. Następnie po zabezpieczeniu pa-
kietu folią termokurczliwą i zapakowaniu w opakowanie zbior-
cze z tektury falistej, ulotki zostały umieszczone na sześć mie-
sięcy w magazynie wyrobów gotowych. Warunki klimatyczne 
w magazynie są zbliżone do warunków panujących u naszych 
odbiorców tj. wilgotność powierza w przedziale 40 – 60% i tem-
peratura 18-26˚C. Zmienność temperatury i wilgotności wyni-
kała z czasookresu wykonywania testu. Badania wykonywane 
było w przedziale styczeń (pakowanie ulotek) – czerwiec (ba-
danie ulotek).  Wyniki pomiarów kontrolnych były następujące: 
temperatura pakietów z ulotkami 24˚C, wilgotność względna 
papieru 48%. Najistotniejszy parametr jakim jest wilgotność 
względna papieru, po 6 miesiącach magazynowania zmniej-
szył się tylko o 7%. Jeżeli papier będzie miał taką wilgotność 
względną, nie będzie stwarzał problemów podczas złamywania 
oraz pakowania ulotek w kartoniki. W ten sposób praktycznie 
eliminujemy występowanie zjawiska elektryczności statycznej 
papieru. Takie ulotki podczas pakowania „idą”.   

Prasowanie ulotek 

Wydajność złamywania ulotek, które wcześniej były 
wstępnie złożone na dwie lub trzy części w drukarni, w dużej 
mierze zależy od precyzji złamywania, ale również od stopnia 
sprasowania. 

Im pakiety z ulotkami są lepiej sprasowane, tym lepiej po-
bierają je podajniki złamywarek GUK na kartoniarkach oraz le-
piej prowadzone są w kasetach zespołów złamujących. Część 
„specyfikacji technicznych” otrzymywanych przez drukarnie 
wyraźnie określa dopuszczalną różnicę wysokości pakietu 500 
ulotek złożonych na pół od strony grzbietu i przeciwnej na  
15 mm ( Fot. 2, Fot. 3 ) przy gramaturze papieru 50 g/m².       

Fot. 2. 
Pomiar  
wysokości 
pakietu  
z ulotkami  
od strony 
grzbietu

50

e-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.ple-w ydanie do pobrania na:  www.farmacom.com.pl



Świat Przemysłu Farmaceutycznego 1/2017

opakowania

Jest to wyzwanie dla drukarni. Taki stopień sprasowania 
ulotek wymaga dołożenia starań podczas ustawienia złamy-
warki w drukarni. Zadanie ułatwia zastosowanie specjalnego 
podzespołu prasującego ulotki po złamywaniu. Przy rozsąd-
nym, możliwym do uzyskania określeniu stopnia sprasowania 
ulotek wstępnie załamywanych w drukarni, możemy skutecz-
nie zwiększyć efektywność pakowania. Odbiorcy otrzymują 
ulotki o powtarzającej się jakości. Dzięki czemu redukowane 
są problemy podczas pakowania.    

Znacznie trudniejsze jest sparametryzowanie stopnia 
sprasowania ulotek dostarczanych przez drukarnie w formie 
harmonijki lub ulotek wielopanelowych. Wynika to nie z tech-
niki wykonywania samych pomiarów kontrolnych, a narzędzi 
potrzebnych do wykonywania takich pomiarów. Zwykłe gru-
bościomierze czy suwmiarki nie pozwalają na wykonywanie 
pomiarów kontrolnych z zastosowaniem tej samej stale po-
wtarzalnej siły nacisku. Może to skutkować otrzymywaniem 
różnych wyników pomiarów. Konieczne jest korzystanie 
z narzędzi pomiarowych wyposażonych w możliwość kontroli 
siły nacisku podczas badania.  Jesteśmy wtedy w stanie nie 
tylko kontrolować stopień sprasowania ulotek, ale również 
wymagać od drukarni dostaw ulotek o powtarzalnej jakości. 

Rodzaj ulotek     

Chcąc zwiększać efektywność pakowania na kartoniar-
kach powinniśmy zastanowić się, w jaki rodzaj podajnika 
mamy wyposażyć naszą kartoniarkę. Jaki rodzaj ulotek stwa-
rza najwięcej problemów i ograniczeń w pakowaniu? Czy ma 
maszynę pakującą wyposażyć w:
    • złamywarkę GUK i sami złamujemy ulotki,

    •  podajnik ulotek złożonych w harmonijkę,
    • podajnik ulotek wielopanelowych tzw. zaklejanych.

Jeżeli spojrzymy na utrudnienia związane z ulotkami, naj-
większe problemy skupiają się wokół ulotek, które musimy 
złamywać na maszynach pakujących. Narażeni jesteśmy na :
    •  wpływ różnych rodzajów papieru w kolejnych zleceniach,
    • skłonność do elektryzowania papierów o niskiej grama-

turze,
    • konieczność przestrzegania rygorów związanych z klima-

tem papieru,
    • kłopotliwe regulacje przy zmianach formatu ulotek,
    •  kosztowne wymiany zużywających się podzespołów zła-

mywarki,
    • ograniczenie formatu i grubości składanej ulotki.

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, roz-
sądnym wydaje się „pozbycie” z procesu pakowania czynności 
związanych ze złamywaniem ulotek. Rozmawiałem z wieloma 
operatorami kartoniarek. Pytałem się o rodzaj ulotek, który 
preferują jako najbardziej efektywne w procesie pakowania. 
Oczywiście zdania były podzielone w zależności od specyfi ki 
ulotki, z którą dany operator miał do czynienia. Operatorzy 
złamujący na GUK-ach ulotki tylko w formie luźnej kartki na 
papierze o gramaturze zbliżonej do 50 g/m² chwalili ten ro-
dzaj ulotek. Natomiast operatorzy, którzy musieli złamywać 
ulotki wcześnie złożone w drukarni na dwie lub trzy części 
na papierze o gramaturze 40 g/m² nie wyrażali się pochlebnie 
o takich ulotkach. Zwracali również uwagę na spadek wy-
dajności pakowania  przy tego  typu ulotkach. W przypadku 
ulotek dostarczanych w formie harmonijki należy pamiętać 
o utrudnieniach będących wynikiem wprowadzania do karto-
nika sztywnych ulotek o dużej grubości. Utrudnienia związa-
ne są nie tylko z oporem stawianym przez ulotkę w momencie 
wprowadzania do kartonika, ale również z samym zamknię-
ciem kartonika.  Przy tego rodzaju ulotkach należy pamiętać 
o ograniczeniu związanym ze zwiększaniem formatu ulotki. 
W którymś momencie skończy się możliwość zwiększania 
formatu ulotki, gdyż nie będziemy w stanie wprowadzić ulotki 
do kartonika. Ulotki będą zbyt sztywne. Opór stawiany przez 
papier uniemożliwi ich poprawne wprowadzenie do kartonika.  

Czy wobec ograniczeń związanych z ulotkami złamywa-
nymi podczas pakowania i ulotkami w formie harmonijki an-
ti dotum są ulotki wielopanelowe – zaklejane? Jeżeli zmianie 
nie ulegną uwarunkowania prawne i trendem, który od kilku 
lat obserwujemy z punktu widzenia drukarni będą nadal ro-
snące formaty ulotek, najlepszym rozwiązaniem pozostaną 
ulotki wielopanelowe. Ten rodzaj ulotek eliminuje z procesu 
pakowania wszystkie utrudnienia i ograniczania związane 
z ich złamywaniem. Eliminujemy ograniczania ulotek złożo-
nych w harmonijkę. Podajniki ulotek wielopanelowych cha-
rakteryzują się dużą niezawodnością i prostotą obsługi. Czy 
jest to najlepsze rozwiązanie? W zależności od kryteriów oce-
ny z pewnością nie. Pozwala jednak znacznie zwiększyć efek-
tywność pakowania oraz zmniejszyć ograniczania związane 
z rosnącymi formatami ulotek. 

   
  

Fot. 3. 
Pomiar 
wysokości 
pakietu 
z ulotkami 
po przeciwnej 
stronie grzbietu
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