opakowanie w transporcie

zEkologiczne systemy wypełniania wolnej przestrzeni

Papier w składzie porcelany
Powietrze bywa zdradliwe – zwłaszcza w przypadku transportu
produktów, gdzie kilka wolnych, wypełnionych niewidzialnym
gazem centymetrów sześciennych i dziura na drodze mogą
przyprawić producenta lub dostawcę o niepowetowane straty.
Jednym z rozwiązań tego problemu jest stosowanie papierowych
wypełniaczy w opakowaniach.

Firmy produkcyjne, handlowe, a nawet
sami klienci odbierający przesyłki coraz częściej zwracają szczególną uwagę na sposób,
w jaki przesyłany towar jest zabezpieczany
przed uszkodzeniami oraz na surowiec, z jakiego wykonano zastosowany wypełniacz.
„Zbagatelizowanie kwestii pakowania towarów może mieć istotny wpływ na postrzeganie dostawcy przez jego odbiorców. Może
też prowadzić do częstych uszkodzeń przesyłanych towarów i wymiernych strat finansowych” – mówi Adam Śliż, opiekun klienta
biznesowego w firmie TREECO s.c.

z Problem z utylizacją?

© TREECO / Ranpak BV

PadPak Senior zamienia papier typu KRAFT w podkładkę o opatentowanym kształcie,
która służy do usztywniania produktu w pudełku oraz może być przeznaczona
do wypełnienia pozostałej wolnej przestrzeni.

W

obecnych czasach dominującą formą pakowania przesyłek są m.in.: opakowania kartonowe, pude łka, skrz ynie
drewniane itp. Niejednokrotnie wykorzystywane opakowania są znacznie większe
lub – ze względu na różnorodność zawartości – niezbyt dokładnie dopasowane do
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znajdującego się wewnątrz towaru. Dlatego, w celu uniknięcia ewentualnych
uszkodzeń, zachodzi potrzeba unieruchomienia znajdującego się wewnątrz produktu oraz zamortyzowania wstrząsów
i drgań w czasie transpor tu. Właśnie
z tego powodu stosowane są wypełniacze wolnej przestrzeni.

W konsekwencji niewłaściwego wyboru, odbiorcy często mają kłopot z utylizacją
wypełniacza, który – ze względu na materiał
z jakiego jest wykonany (np. z tworzyw
sztucznych) – w miarę realizacji kolejnych
dostaw nieustannie powiększa składowisko
śmieci, co często stanowi poważne obciążenie zarówno finansowe, jak i organizacyjne związane z jego usuwaniem. Rozwiązaniem opisanych powyżej problemów są ekologiczne, papierowe wypełniacze, oferowane w Polsce przez firmę TREECO s.c. Oferuje ona kompleksowe, ekologiczne, papierowe rozwiązania dostarczone przez holenderską firmę Ranpak, która, oprócz funkcjonalności i uniwersalności swoich rozwiązań,
kładzie szczególny nacisk na ekologię
i aspekt środowiskowy. Dzięki temu właśnie
te wypełniacze znajdują coraz większą rzeszę entuzjastów i aprobatę firm na całym
świecie. Ekologiczne wypełniacze wykonane z papieru typu KRAFT nie zawierają żad-
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niacza, zostały one podzielone na dwie grupy: FillPak oraz PadPak. Dobierane są w zależności od zastosowania wypełniacza, do
wymaganej wydajności na dobę, ciężaru
produktu, delikatności towaru, itp. Wszystkie oferowane konwertery mogą pracować
zarówno autonomicznie, jak i być zintegrowane z linią produkcyjną. Na życzenie wykonywane są dedykowane konstrukcje montażowe i przeróbki samych konwerterów do
celów integracji z liniami pakującymi, według indywidualnych potrzeb klienta.
Wypełniacz wytworzony konwerterem
FillPak TTC świetnie nadaje się do
wypełniania wolnej przestrzeni
w opakowaniu, owijania przedmiotów,
amortyzowania wstrząsów czy
zabezpieczania towaru przed
uszkodzeniem.

nych szkodliwych dodatków uniemożliwiających ich powtórne przetworzenie. Papier
jest w pełni biodegradowalny.
Dzięki szerokiej gamie urządzeń można
wytwarzać kilka rodzajów wypełniaczy
o zróżnicowanych właściwościach, a unikalny kształt podkładki pozwala zabezpieczać
towary o dowolnych gabarytach, nieregularnie ukształtowane, posiadające ostre i spiczaste krawędzie, o wadze nawet do kilkudziesięciu kilogramów. Można także zabezpieczać przedmioty delikatne, takie jak lustra czy wyroby porcelanowe.

z Najszybszy
Na szczególną uwagę zasługują proste konwertery typu FillPak TT/TTC. Służą do szybkiego i efektywnego wypełniania wolnej przestrzeni, owijania i amortyzowania przy pomocy wstęgi papieru. FillPak TT/TTC zamienia papier typu KRAFT
w odpowiednio uformowaną wstęgę papieru dla szybkiej, wydajnej metody górnego lub bocznego wypełniania wolnej
przestrzeni w dowolnym rodzaju pudełek.
Jest to najbardziej ekonomiczny, z dostępnych na rynku, system wypełniania
przestrzeni. Urządzenie świetnie nadaje
się do tworzenia ruchomych stanowisk
pakowania. Papierowy wypełniacz podawany jest bezpośrednio do opakowania.
Maszyna jest łatwa i bezpieczna w użyciu, z możliwością pełnej regulacji wysokości pracy. Może pracować zarówno jako
samodzielne stanowisko, jak i przymoco-

z Dla kogo wypełniacze?
Dla firm, które w swojej działalności pakują i przesyłają towary, m.in. z sektora produkcyjnego, transportowego, handlowego,
wysyłkowego (w tym handel internetowy), logistycznego i spedycyjnego. Papierowe wypełniacze Ranpak znajdują zastosowanie
w obszarach: amortyzowania, blokowania
i unieruchamiania, separowania, wypełniania
wolnej przestrzeni i owijania. Są to nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które skutecznie zaspakajają obecne i przyszłe potrzeby
klientów z zachowaniem wysokich, światowych standardów oraz norm środowiskowych.

z Konwerter do wynajęcia
TREECO w swojej ofercie posiada
wszystkie typy konwerterów Ranpak BV. Ze
względu na rodzaj produkowanego wypeł-
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Konwerter FillPak TTC zintegrowany z linią produkcyjną.

23

opakowanie w transporcie

wymaganą ilość wypełniacza dla każdej
paczki z osobna. AutoFill (AccuFill z FillPak + bramka skanująca SICK) to rewolucyjny system automatycznej produkcji wypełniacza. Bramka skanująca samodzielnie
mierzy i oblicza wolną przestrzeń, a następnie produkuje wypełniacz. Dzięki takiemu
zestawieniu elementów systemu, wypełnianie przestrzeni w pudełkach wypełniaczem
papierowym odbywa się niezwykle szybko
i dokładnie. AutoFill w połączeniu z systemem transportowym jest najbardziej zintegrowanym rozwiązaniem dla procesów pakowania o wysokich wymaganiach szybkości i przepustowości, znajdzie zastosowanie
wszędzie tam, gdzie pojawi się konieczność
przygotowania, wypełnienia, zapakowania
i wysłania bardzo dużej liczby opakowań
w jak najkrótszym czasie.

System AutoFill (AccuFill z FillPak +
bramka skanująca SICK) to rewolucyjny
system automatycznej produkcji
wypełniacza.

wane do linii pakowania. Znaczące zalety systemu to wymagana mała ilość powierzchni magazynowej oraz niewielkie
zaangażowanie personelu przy wypełnianiu paczek. Unikalna konstrukcja konwertera umożliwia operatorowi łatwe użycie
i ładowanie papieru w celu zapewnienia
minimalnego czasu pakowania i maksymalnej przepustowości. Istnieje możliwość łatwego dostosowania konwertera
do miejsca pakowania do pracy z akumulatorem, gdy elektryczne zasilanie jest
niedostępne.

Ekologiczne wypełniacze
producenta nie zawierają
żadnych szkodliwych
dodatków uniemożliwiających ich powtórne
przetworzenie i są w pełni
biodegradowalne.
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z Najbardziej wydajny
z Inteligentny system
Bardzo często spotyka się stanowiska
pakowania, na które docierają paczki z różnorodnym towarem (tzw. mixy). W takim wypadku nieodzownym może okazać się automatyczny system skanujący i obliczający

Innym konwerterem, wytwarzającym
sztywny i wytrzymały wypełniacz z 2- lub
3-warstwowego papieru typu KRAFT, przeznaczony głównie do ciężkich przedmiotów,
jest konwerter PadPak Senior. Jest to niezwykle wytrzymały i wysokowydajny konwerter papieru w rolkach, do produkcji podkładek np. do blokowania, unieruchamiania
czy ściskania przedmiotów. PadPak Senior to system niezwykle wszechstronny,
który może zaspokoić całe zapotrzebowanie

Głównym produktem handlowym
firmy TREECO jest papier produkcji
Ranpak, z którego klient samodzielnie wytwarza wypełniacz – ekologiczny, papierowy i w pełni biodegradowalny. Konwertery służą do
produkcji wypełniacza i nie stanowią one celu handlowego – są dzierżawione. Szeroka gama konwerterów Ranpak umożliwia dostosowanie maszyny do potrzeb klienta,
m.in. do miejsca na linii produkcyjnej (ze względu na gabaryty konwertera, czy indywidualną konstrukcję
stanowiska), do ciężaru pakowanego przedmiotu (system FillPak lub
PadPak), do wydajności – ilości paczek przygotowywanych w ciągu
jednego dnia, czy też do potrzeby
automatyzacji rozwiązania (AccuFill). Dla klienta bowiem ważny jest
w ypełniacz i jego właściwości
amortyzujące oraz zabezpieczające.
Zdjęcia obrazują ilość potrzebnego
papieru i równoważną temu ilość alternatywnych materiałów wypełniających.
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Padpak Minipad to model z rodziny
konwerterów PadPak Senior,
przystosowany do produkcji wąskich
podkładek papierowych.

PadPak Senior spełnia wymogi pakowania przy stosowaniu dużej ilości wypełniacza.
Chociaż jest maszyną wolnostojącą, istnieje możliwość zintegrowania z linią
produkcyjną. Ponadto producent zapewnia kilka modeli w tej serii.
na procesy pakowania, począwszy od amortyzacji, przez zawijanie, po blokowanie i ściskanie. System PadPak konwertuje wstęgę
papieru w amortyzującą podkładkę dla lepszej ochrony produktów. Wewnątrz konwertera papierowe wstęgi zginane są w unikalny sposób, pozwalający na uformowanie
warstwy amortyzującej. Podkładki te mogą
być wytwarzane na żądanie lub automatycznie. System wyposażony jest w panel kontrolny, jasno pokazujący wszystkie funkcje
maszyny oraz najważniejsze jej ustawienia.
Konwerter może być używany zarówno
w pozycji pionowej, jak i poziomej.

z Bezpieczeństwo
gwarantowane
Zebrane od klientów informacje dotyczące wymagań, jakie stawiane są opakowaniom oraz otrzymane rzeczywiste próbki zapakowanych towarów, przekazywane
są do Laboratorium Ranpak. Tutaj, z pomocą inżynierów opracowywane są projekty najskuteczniejszego sposobu pakowania dla konkretnego asortymentu z wykorzystaniem wypełniaczy papierowych
firmy. Wynikiem pracy Laboratorium jest
raport z propozycją zastosowania odpo-
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Inne modele Padpak Senior to PadPak
AdPak, umożliwiający wklejenie
w podkładkę taśmy reklamowej klienta,
oraz PadPak Coiler, rolujący
wytwarzaną podkładkę.
wiedniego konwertera z linii FillPak lub
PadPak oraz odpowiedniego rodzaju papieru. Dla uzyskania całkowitej pewności
o skuteczności pakowania, Laboratorium
przygotowuje tzw. „Raport pakowania”,
w którym produkty – zapakowane nowym
systemem oraz aktualnie używanym przez
klienta – poddawane są testom, a końcowe porównanie przekazywane jest klientowi. Centrum wyposażone jest w nowoczesny sprzęt pozwalający na przeprowadzanie skomplikowanych projektów i testów wytrzymałościowych opakowań. Procedury przeprowadzania drop-testów (testów udarowych) są zgodne ze standardami używanymi przez firmy kurierskie, które to określone zostały w normach: ISO,
DIN, ISTA, CEN.			

W celu zapoznania się z pełną gamą
produktów Ranpak oraz parametrami technicznymi konwerterów, zapraszamy na stronę internetową:
www.treeco.pl lub o bezpośredni
kontakt z Opiekunem Klienta Biznesowego TREECO s.c. pod numerem:
+48 500 317 650.
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