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Lesko Engineering to firma o prawie realizując coroczne wzrosty sprzedaży na 

dwudziestoletnim stażu w przemyśle poziomie 10-15% i wprowadzając na rynek 

poligraficznym. W podwarszawskiej kolejne, innowacyjne maszyny (na 

siedzibie produkuje – bazujące na ostatnich targach Labelexpo Europe 2015 
Przez 20 lat firma zbudowała i wdrożyła własnych pomysłach i projektach – zadebiutowała modułowa l inia do 
ponad 560 dużych maszyn o masie powyżej zaawansowane rozwiązania, wykorzy- wykańczania wydruków cyfrowych – DCL). 
1 tony i ok. 100 mniejszych urządzeń. Dzięki stywane we f leksograf i i :  maszyny Jej rozwiązania są również obecne – na 
swojej renomie często dostaje także drukujące, konfekcjonujące (tnące na bazie umowy OEM – w urządzeniach innych 
zlecenia adaptacji czy wzbogacania arkusze, sztancujące), przewijarki oraz producentów (m.in. Rietstack).
o własne rozwiązania produktów innych systemy inspekcji. Firma zatrudnia obecnie 
firm. Obecnie maszyny ze znakiem Lesko 50 wysoko wykwalifikowanych pracowni- Z roku na rok oferta Lesko Engineering 
Engineering można znaleźć w 64 krajach ków, a ok. 95% podzespołów i elementów zwiększała się o nowe produkty, maszyny 
świata.do produkcji jest wytwarzanych we o większej funkcjonalności i o ulepszonych 
Lesko Engineering sukcesywnie się rozwija, własnym zakresie. parametrach. Dziś, po 20 latach, marka jest 

Ponad 20 lat doświadczenia 

i globalny sukces.

Lesko Engineering wielokrotnie w swojej historii tworzyło 

maszyny od zupełnych podstaw, dopasowując się do 

wymagań stawianych przez Klientów. Jesteśmy jednym z 

niewielu, a być może jedynym producentem maszyn 

poligraficznych, który jest w stanie podejść do potrzeb 

Klientów nieszablonowo i zaproponować rozwiązanie, 

które będzie unikatem w skali świata.

TMENGINEERING

Nasze produkty na YouTube
youtube.lesko-ing.com.pl
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Złoty Medal  Złoty Medal Złoty Medal 

Taropak 2006 Poligrafia 2009 Poligrafia 2011
Międzynarodowych Targów Międzynarodowych Targów Międzynarodowych Targów 

Poznańskich Poznańskich Poznańskich

POWER OF 

FLEXIBILITY

jedną z wiodących na rynku producentów 

maszyn dla przemysłu opakowaniowego 

i etykiet. A to, co przetrwało od jej początków 

i stanowi do dziś trzon mentalny, to 

przekonanie o budowaniu relacji z każdym 

odbiorcą.

W stosunku do konkurencyjnych firm 

światowych wyróżnikiem nominowanej do 

tytułu Symbol Innowacji 2016 firmy Lesko 

Engineering jest kompleksowość oferowa-

nych rozwiązań. Od momentu ustalania 

k o n c e p c j i ,  p o p r z e z  p r o j e k t o w a n i e ,  

wykonanie, uruchomienie instalacji, aż do 

momentu rozruchu i obsługi projektanci Seroczyński, właściciel firmy - zdobywa jakością swoich produktów.
i inżynierowie Lesko są w ścisłym kontakcie z 

odbiorcą. A ponieważ za wszystkie etapy – 
odpowiadają sami, mogą na bieżąco 

reagować. Warto to podkreślić tym bardziej, 

że większość światowych dostawców to 

firmy tylko projektowe, które podzlecają 

wykonawstwo.

– zaznacza 

 Leszek Seroczyński.

Cały czas być z klientem, nigdy go nie A wszystko to dzięki odpowiednim ludziom. 

zostawiać – warto zapamiętać to motto. Co Receptę na sukces właściciel f irmy 

jeszcze? Problemy rozwiązywać dogłębnie. przedstawia krótko: – 

We wszystko, co się robi, wniknąć głęboko

i dopiero przedstawić rozwiązanie.  
– mówi Leszek Dlatego firma nie konkuruje ceną, a renomę 

Naszą siłą jest unikalność

Indywidualne 

podejście do każdego odbiorcy jest siłą naszej 

marki.  Każde urządzenie jest  ściśle  Przy produkcji stosujemy najlepsze 

dedykowane. Nasi projektanci najpierw rozwiązania. Naszym głównym celem jest 

poznają potrzeby i oczekiwania klienta, sprzedaż, a nie serwisowanie, i faktycznie – 

a dopiero potem tworzą dla niego projekt. Nie zdarza się ono raczej rzadko. Zależy nam na 

przedstawiamy gotowych maszyn czy kalek długofalowej relacji z klientem. Staramy się 

poprzednich urządzeń. Skutkuje to faktem, budować urządzenia niezawodne i to 

że dosłownie każdy nasz produkt jest inny. jest dla nas najważniejsze 
– Z racji bliskości klientów obserwujemy ich Sprzedajemy nie maszyny, a rozwiązania.
potrzeby. Wychodzimy naprzeciw ich 

oczekiwaniom. Jeżeli potrzeby się pojawiają, 

to my je wdrażamy. Staramy się obserwować 

tendencje na rynku i czasem nawet je To, co nas pcha do 
wyprzedzać. Niejednokrotnie sugerujemy przodu, to zaangażowanie i pasja. Wtedy 
rozwiązania klientom, wiedząc zawczasu, co efekty przychodzą same.
może się im przydać  

Jakość na medal

Produkty firmy Lesko Engineering 

znajdują się w światowej czołówce. 

Wielokrotnie doceniane przez 

konsumentów oraz nagradzane 

medalami.  
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Lesko RLS
Przewijarka

LESKO RLS to dedykowane przewijarki do pracy zarówno z 

zadrukowanymi jak i czystymi materiałami. Idealnie nadają się do:

?

na wysztancowanych czy zadrukowanych partiach materiału. Na naszej 

maszynie mogą Państwo bezproblemowo przewijać  różne materiały w 

tym folie przy zastosowaniu napędów servo na nawijakach.

konfekcjonowania etykiet na zadaną ilość etykiet lub długość rolki

?wzdłużnego rozcinania wstęgi

?inspekcji i dokonywania poprawek (doklejania braków lub usuwania 

wadliwych fragmentów)

Stacja noży krążkowych

Nawijak w wersji semi-turret 

z opcją jednoczesnego nawijania 

na obu trzpieniach

Stroboskop

Specyfikacja techniczna:

szerokość wstęgi

maks. średnica na odwijaniu

maks. średnica na nawijaniu

prędkość maksymalna

280/380/440/530 mm

750 mm

440 mm

250 m/min

Konfekcjonujące 

i Inspekcyjne



5

Gilotyna przystosowana 

do 1/8” i 1/6” (arkusze A4)

Nawijak w wersji semi-turret 

z opcją jednoczesnego nawijania 

na obu trzpieniach

System regulacji 

prześwitu GapMaster

LESKO RLS G  to rozwiązanie idealne dla Klientów oczekujących od 

maszyny dużej funkcjonalności i uniwersalności. W jednej, kompaktowej 

maszynie otrzymują Państwo możliwość:

Zespół sztancy rotacyjnej może być ponadto przystosowany do pracy w 

registrze.

?przewijania

?sztancowania

?arkuszowania

Specyfikacja techniczna:

szerokość wstęgi

maks. średnica na odwijaniu

maks. średnica na nawijaniu

prędkość maksymalna

280 mm

750 mm

310 / 440 / 600  mm

220 m/min

Konfekcjonujące 

i Inspekcyjne / Sztancujące 

Lesko RLS G
Sztancerka/Arkuszarka
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Stacja wykrojnikowa

Nawijak w wersji semi-turret 

z opcją jednoczesnego nawijania 

na obu trzpieniach

System regulacji 

prześwitu GapMaster

LESKO RLS DIE to idealna maszyna wykrawająca o optymalnej konstrukcji do 

ciągłej, wieloletniej pracy, nawet w systemie 24/7.

Standardowo maszyna tego typu może służyć do:

Nasze przewijarko-wykrawarki typu RLS DIE dedykowane są do pracy zarówno z 

zadrukowanymi jak i czystymi materiałami. Dzięki kilkunastoletniemu 

doświadczeniu możemy zaoferować Państwu maszynę z zespołem sztancowania 

najnowszej generacji. Optymalna konstrukcja sztancy (wał oporowy podpierający 

anvil) gwarantuje stabilność parametrów przez wiele lat.

?konfekcjonowania etykiet na zadaną ilość etykiet lub długość rolki

?rozcinania wstęgi.

Specyfikacja techniczna:

szerokość wstęgi

maks. średnica na odwijaniu

maks. średnica na nawijaniu

prędkość maksymalna

280/380/440/530 mm

750 mm

310/440/600 mm

250 m/min

Konfekcjonujące 

i Inspekcyjne / Sztancujące

Lesko RLS DIE
Sztancerka
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LESKO RLS PRN to jedyna na rynku tak kompaktowa i wielofunkcyjna maszyna 

przeznaczona zarówno do druku jak i konfekcjonowania etykiet.

Maszynę można wyposażyć w zespół . 

Maszyna posiada możliwość zastosowania 

Dodatkowo istnieje możliwość zastosowania mechanizmu servo na jednej ze stacji 

drukowych, dzięki czemu otrzymuje się możliwość dodruku trzeciego koloru.

sztancy rotacyjnej oraz drugą stację drukową

mechanizmu servo do sztancowania 

off-line w registrze.

Stacja drukowa Flexo

Nawijak w wersji semi-turret 

z opcją jednoczesnego nawijania 

na obu trzpieniach

System regulacji 

prześwitu GapMaster

Specyfikacja techniczna:

szerokość wstęgi

maks. średnica na odwijaniu

maks. średnica na nawijaniu

prędkość maksymalna
przy przewijaniu/sztańcowaniu

prędkość maksymalna
 przy drukowaniu

280 mm

750 mm

310/440/600 mm

220 m/min

110 m/min

Finishingowa

Sztancująca

Lesko RLS PRN
Maszyna fleksograficzna
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LESKO CL to sprawdzona konstrukcja służąca do wieloaspektowego 

uszlachetniania etykiet.  Zaletą konstrukcji jest pełna elastyczność w konfiguracji 

funkcji zgodnie z potrzebami Klienta. Tę maszynę „budujemy” razem z Klientem.

Podstawowe moduły w jakie maszyna jest wyposażona to:

Główną zaletą systemu modułowego jest możliwość prostej rozbudowy w 

przyszłości. Wszystkie moduły są zsynchronizowane za pomocą servo i sterowane 

jednym wieloosiowym sterownikiem.

?moduł odwijaka

?moduł sztancy rotacyjnej

?moduł drukowy

?moduł nawijaka

Moduł odwijakaModuł drukowy Flexo
Nawijak w wersji Full Turret 

z automatycznym odcinaczem

Specyfikacja techniczna:

szerokość wstęgi

maks. średnica na odwijaniu

maks. średnica na nawijaniu

prędkość maksymalna
przy przewijaniu/sztańcowaniu

prędkość maksymalna
 przy drukowaniu

380/440 mm

800 mm

450/600 mm

220 m/min

150 m/min

Finishingowa / Konfekcjonujące 

i Inspekcyjne / Sztancujące 

Lesko CL
Linia konwertująca
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Dotykowy panel sterowania 

z przejrzystym interfejsem
System 100% inspekcji 

System nawijania 

wadliwego materiału

Przewijarka inspekcyjna LESKO HI dedykowana jest do pracy z wcześniej 

przygotowanymi materiałami. Maszyna idealnie nadaje się do:

Nasze rozwiązanie pełnego zintegrowania systemu inspekcji z maszyną 

gwarantuje Klientowi 100% kontrolę jakości druku przy zachowaniu 

bardzo dużej wydajności.

?konfekcjonowania zadrukowanych materiałów

?precyzyjnego rozcinania wstęgi

?inspekcji

Specyfikacja techniczna:

szerokość wstęgi

maks. średnica na odwijaniu

maks. średnica na nawijaniu

prędkość maksymalna

330/440 mm

800 mm

450/520/600 mm

300 m/min

Konfekcjonujące 

i Inspekcyjne

Lesko HI
Maszyna do inspekcji etykiet
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Horyzontalna przewijarka stołowa LESKO TT to dedykowane rozwiązanie 

do przewijania zadrukowanych materiałów z roli na rolę.

Takiego urządzenia nie może zabraknąć w żadnej drukarni.

Sprawdzi się zarówno w przypadku konieczności zweryfikowania jakości, 

jak też korekty nawiniętych materiałów.

Specyfikacja techniczna:

szerokość wstęgi

maks. średnica na odwijaniu

maks. średnica na nawijaniu

prędkość maksymalna

280/380/440/530 mm

750 mm

440 mm

250 m/min

Konfekcjonujące 

i Inspekcyjne

ZALETY MASZYNY: DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

?kompaktowość łatwo wymienialne trzpienie pneumatyczne o średnicach 
od O 19 do O 76 mm?przyjazny interfejs – intuicyjny i prosty w obsłudze
?adaptery na trzpień powyżej O 76 mm?elektroniczny licznik metrów bieżących i etykiet – bardzo 

precyzyjne konfekcjonowanie ?czujnik wykrywający brakujące etykiety

?dwukierunkowe przewijanie ?noże żyletkowe do wzdłużnego rozcinania wstęgi

?zmiana kierunku nawijania za pomocą jednego ?stroboskop z ruchomym ramieniem
przycisku ?talerz do zdejmowania roli
?unoszony blat stołu – dodatkowa regulacja naciągu ?specjalne talerze na łożyskach tocznych zmniejszające 
poprzez zmianę kątu nachylenia blatu; sterowany z panelu, siłę tarcia materiału o stół
uruchamiany jednym przyciskiem

?stolik do łączenia wstęgi z zaciskami
?2 pneumatyczne trzpienie rozprężne (nawijania i 
odwijania) o średnicy 76 mm

?baza do głowic numerujących Ink Jet

?

Lesko TT
Horyzontalna przewijarka stołowa
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Wertykalna przewijarka LESKO VTT to konstrukcja dedykowana do 

przewijania zadrukowanych materiałów z roli na rolę.

Takiego urządzenia nie może zabraknąć w żadnej drukarni.

Sprawdzi się zarówno w przypadku konieczności zweryfikowania jakości, 

jak też korekty nawiniętych materiałów.

Specyfikacja techniczna:

szerokość wstęgi

maks. średnica na odwijaniu

maks. średnica na nawijaniu

prędkość maksymalna

280/380/440/530 mm

750 mm

440 mm

250 m/min

Konfekcjonujące 

i Inspekcyjne

ZALETY MASZYNY DODATKOWE WYPOSAŻENIE:

?kompaktowość ?łatwo wymienialne trzpienie pneumatyczne o 

?przyjazny interfejs – intuicyjny i prosty w obsłudze średnicach od O 19 do O 76 mm
?adaptery na trzpień powyżej O 76 mm?elektroniczny licznik metrów bieżących i etykiet – 
?czujnik wykrywający brakujące etykietybardzo precyzyjne konfekcjonowanie
?stroboskop z ruchomym ramieniem?dwukierunkowe przewijanie
?talerz do zdejmowania roli

?zmiana kierunku nawijania za pomocą jednego 
?stolik do łączenia wstęgi z zaciskami

przycisku
?wydłużony przebieg wstęgi ułatwiający inspekcję

?2 pneumatyczne trzpienie rozprężne (nawijania i 

odwijania) o średnicy 76 mm

?baza do głowic numerujących Ink Jet

Lesko VTT
Wertykalna przewijarka stołowa
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Lesko Engineering Leszek Seroczyński 

Nadma, ul.Pólko 20

05-270 Marki

info@lesko-ing.com.pl

(22) 781 18 88 (22) 247 22 53

www.lesko-ing.com.pl

Nasze produkty są w ponad 60 krajach.

Zaufaj jakości cenionej na świecie


