The Paper Packaging Experts™

Wyjątkowa ochrona,
wszechstronne zastosowanie

Jakość

Elastyczność

Oszczędność kosztów

Unikalna konstrukcja

Wiele rodzajów papieru,

Mniejsza ilość materiału

podkładki zapewnia

trybów pracy oraz

niezbędna dla zapewnienia

optymalną ochronę

akcesoriów pozwalających

optymalnego poziomu

na wszechstronny proces

ochrony

pakowania

Najlepiej sprawdzające się rozwiązanie
amortyzujące do pakowania
zabezpieczającego „In the box”

Podkładka papierowa posiada olbrzymią zdolność pochłaniania wstrząsów,
co oznacza, że produkt nie zostanie uszkodzony w razie upadku opakowania
na podłogę lub podczas wysyłki. Rozwiązanie PadPak Senior konwertuje

Bądź ekologiczny

2 lub 3 warstwy papieru w wyjątkowe podkładki amortyzujące, które mogą

Nasza firma współpracuje z certyfikowanymi

zostać zastosowane do zabezpieczenia delikatnych produktów przy użyciu

dostawcami FSC. Papier nie ma wpływu na

różnorodnych technik, takich jak amortyzacja, unieruchomienie lub blokowanie

zmiany klimatyczne, podlega recyklingowi i

i usztywnianie podczas wysyłki lub przechowywania.

jest zasobem odnawialnym.

Specyfikacje systemu
Konwerter

Papier

• Wymiary: 94x176x110-163 cm

• Masa podstawy: 50/50 gr/m², 50/70 gr/
m², 70/70 gr/m², 50/50/50 gr/m²,

pozycja pozioma

50/70/50 gr/m², Ecoline 70/75 gr/m²

• Wymiary: 94x100x193-225 cm

• Długość rolki: różna, na żądanie

pozycja pionowa
• Masa: 175 kg

• Masa rolki: różna, na żądanie

• Moc: 770 waty

• Szerokość papieru: 76 cm

• Napięcie: 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
Lotnictwo

Branża
dekoracyjna

Motoryzacja

Komputery

Elektronika

Porcelana i szkło

Maszyny

Logistyka

Przyrządy
techniczne

Urządzenia
gospodarstwa

Dystrybutor Ranpak

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