The Paper Packaging Experts™

Szybkie, wydajne
i oszczędne rozwiązanie

Oszczędność kosztów

Oszczędność czasu

Ergonomia

Mniejsza ilość materiału

Podkładka powstaje przy

Łatwe w obsłudze pakiety

niezbędna w celu

bardzo dużej prędkości z

papierów, różne tryby

zapewnienia optymalnej

minimalną koniecznością

pracy, włączając EDS

ochrony

ponownego ładowania

(półautomatyczny)

papieru

Bardzo szybkie rozwiązanie do lekkiej
amortyzacji i wypełniania wolnych przestrzeni
w opakowaniach

Rozwiązanie PadPak LC to najszybsze na rynku rozwiązanie do amortyzacji przy
użyciu papieru. Wysoka prędkość zapewnia maksymalną wydajność podczas
pakowania. Konwerter przetwarza pojedynczą warstwę papieru w podkładkę,
która może zostać wykorzystana do zabezpieczenia produktów podczas

Bądź ekologiczny

wysyłki. Pojedyncze, pakiety papieru, konfekcjonowane w postaci składanki

Nasza firma współpracuje z certyfikowanymi

wraz z paskiem kleju gwarantują, że konwerter łatwo załadować i uruchomić z

dostawcami FSC. Papier nie ma wpływu na

dużą prędkością. Podkładka papierowa może być stosowana do amortyzacji,

zmiany klimatyczne, podlega recyklingowi i

unieruchomienia lub owijania.

jest zasobem odnawialnym.

Specyfikacje systemu
Konwerter

Papier

• Wymiary:83x110x127-166 cm

• Masa podstawy: 70 gr/m², 90 gr/m²
• Długość pakietu: 360 m, 300 m

pozycja pozioma

• Szerokość papieru: 76 cm

• Wymiary:83x76x149-188 cm

• Masa pakietu: 19.2 kg, 20.6 kg

pozycja pionowa
• Masa: 100 kg
• Moc: 830 waty
• Masa: 100 - 230 wolty

Nasza wartość dodana

Technika pakowania

Zintegrowane zastosowania

Szkolenia z zakresu pakowania

Ranpak analizuje i przygotowuje raport

Zespół inżynierów Ranpak może

Szkolenia prowadzone przez naszych

dotyczący obecnego rozwiązania do

zaprojektować konstrukcje, ramy oraz

ekspertów ds. pakowania pomogą

pakowania. Próba spadowa dokładnie

inne innowacyjne rozwiązania w celu

pakowaczom ograniczyć zużycie

określa ilość wstrząsów przekazywanych

integracji konwertera do pakowania w

materiałów opakowaniowych o 20% bez

na produkt poprzez opakowanie. Ranpak

dowolnym miejscu wokół, ponad lub pod

pogorszenia jakości opakowania.

sugeruje następnie alternatywne

stanowiskiem pakowania.

rozwiązania poprawy zabezpieczenia
produktu lub oszczędności kosztów.

Odnosimy sukcesy w poniższych branżach
Handel
elektroniczny

Branża medyczna

Elektronika

Handel detaliczny

Przyrządy
techniczne

Narzędzia

Logistyka

Komputery

Branża
dekoracyjna

Kosmetyki

Dystrybutor Ranpak

Wypróbuj
bezpłatnie już
dziś!*
*Zapytaj dystrybutora o szczegóły promocji.
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