
PRO PAK´R

 EFEKTIVNĚJŠÍ než MINI PAK´R - 3x VYŠŠÍ 
RYCHLOST než u MINI PAK´R 

 ABSOLUTNĚ BEZÚDRŽBOVÝ provoz

 3 volitelná ovládání: 1.nožní pedál  
2. koš s čidlem - 3. ADS (automatické 
zásobování balícího stanoviště - 
integrace zásobníku výplňových 
vzduchových polštářků do balící linky )

 AUTOMATICKÉ NAHRÁVÁNÍ PROVOZU 
do interní paměti pro další 
vyhodnocování

 SPECIÁLNÍ SADA pro šířky fólií nad 
500mm

 Zpracovává VŠECHNY TYPY FÓLIÍ 

 MODERNÍ design

JSOU LEHKÉ - FLEXIBILNÍ - PEVNÉ

TLUMÍ otřesy a nárazy

ČISTÁ vzduchová výplň

BEZPRAŠNÉ - PRŮHLEDNÉ

MOŽNOST REKLAMNÍHO POTISKU

ZRYCHLÍ BALÍCÍ PROCES

HLEDÁTE ÚSPORU 
V NÁKLADECH 
NA BALENÍ?

Vyzkoušejte jako výplň 
do krabice s Vašim zbožím
VZDUCHOVÉ VÝPLŇOVÉ POLŠTÁŘKY
(Air Cushioning)

NOVINKA 2015

 BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE

 AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 
odpovídajícího množství potřebného 
vzduchu a teploty svařování dle 
identifikace RFDI

 inovované příslušenství

 CE certifikace

Stroj nemusíte kupovat, bude Vám zapůjčen do pronájmu včetně příslušenství.

PROFI FAST řešení pro moderní balící provozy s vysokou výrobní kapacitou

Rozměry

Hmotnost

Napětí

Příkon

Rychlost

35 x 35 x 35 cm

16 kg

230V  - 50 Hz

350W

21 m za minutu

branopac-antalis.cz



BRANOPAC CZ s.r.o.
Kollárova 1694
CZ-698 01 Veselí nad Moravou
Tel.: (+420) 539 092 606, 7, 8  
(zákaznické oddělení)
E-mail: prodej@branopac-antalis.cz
www.branopac-antalis.cz

Naše společnost je certifikována ČSN EN ISO 9001:2009

BRANOPAC CZ patřící skupině Antalis je 
dodavatel průmyslového balení pro ČR a SR

KONTAKT

ADS distribuční systémy zajišťují 
automatické zásobování vzduchovými 
výplněmi pro jedno nebo více balicích míst. 
Tato jednoduchá a velmi užitečná 
příslušenství a jejich integrace do balící 
linky pomáhají dosahovat trvale vysoké 
produktivity práce při balicím procesu.

ADS (Automatic Delivery System)

NABÍZÍME
1. Návrh komplexního obalového konceptu

2. Optimalizaci balícího procesu

3. Zvýšení efektivity balícího procesu

První krokem jsou doplňková příslušenství 
strojů - výdejní ramena, stojany, nástěnné 
držáky,  podavače, nožní pedály, senzorové 
koše, mobilní vozíky.

Řešení, které zefektivní Váš balící proces

LO HIOutput (boxes/day)

Accessories

MINI ADS

ADS

MOBILNÍ VOZÍK

MINI ADS

ADS - PLNÁ INTEGRACE 
V OBLASTI BALENÍ

VÝHODY
+ zlepšení ergonomie 
pracovního místa

+ zvýšení produktivity - odpadá 
nutnost přenášet plnicí materiál ručně

+ flexibilita - modulární systém 
umožňující nástavbu stávajících linek

Flexibilní a mobilní doplněk mezi 
jednotlivými balícími stanovišti.

Dalším krokem při integraci stroje a 
materiálu do balicí linky může být MINI 
ADS – univerzální řešení pro jakýkoliv 
balící proces. Základna: 1200 x 960mm

 zlepšuje ergonomii pracovního 
stanoviště

 šetří pracovní prostor

 šetří čas na manipulaci

 mobilní

 nastavitelná výška

 nepřetržitá dodávka přímo 
k balícímu stolu

 flexibilní

 senzor výdeje vzduchových 
polštářků

 Použití u vícečetných stanovišť balící linky
 Redukce manuální přepravy
 Zlepšení celkové manipulace s výplňovým 

materiálem

4 KROKY PRO ZAVEDENÍ
1. Analýzy, kapacita, rychlost, 
 bezpečnost, rozvoj do budoucna
2. Návrh, integrační plán, výkres, cena
3. Instalace ADS
4. Plán nepřetržité dodávky 
 výplňového materiálu

200x130mm 200x200mm
Double Cushion
460x150mm 

Quilt-Large
379x150mm

Typy používaných LDPE výplňových polštářků


