MINI PAK´R + TOP FILL
INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ
ERGONOMICKÉ PRACOVIŠTĚ
Pokud potřebujete v malém
prostoru vytvořit bezpečné
pracovní stanoviště splňující
nejvyšší ergonomické požadavky,
je TOP FILL pro Vás ideálním
řešením.
Stroj MINI PAK´R včetně zásobníku
je umístěn nad hlavou obsluhy
a vzduchové polštářky se hromadí
přímo do zásobníkového koše. Toto
rozmístění umožňuje vzpřímené držení
těla, které je přijatelnější pro zdraví
a kondici obsluhy, ale také vyšší
bezpečnost.

MINI PAK'R INDUSTRIAL
Je speciálně navržen pro balicí stoly ve velkoskladech a distribučních centrech, kde je snaha využít každé místo co
nejefektivněji. Proto bývají prostory pro balicí stanoviště často velmi úsporná.

PARAMETRY
•
•
•
•

rychlost 7,5m/min
LDPE a HDPE fólie
hmotnost: 6 kg
rozměry (d x š x v):
360 x 330 x 280 mm

antalis-branopac.com

Úspora místa a vyšší pracovní výkon
DOPLŇKOVÁ ZAŘÍZENÍ K MINI PAK'R
• Mobile FILL

• MINI ADS

• TOP FILL

• SADA PRO MONTÁŽ NA STĚNU
• NOŽNÍ PEDÁL
• STOJANY

SPECIFIKACE TOP FILL
Rozměry menšího zásobníku v mm: 580 x 780 x 1050
Rozměry většího zásobníku v mm: 1180 x 780 x 1050
Další rozměry na vyžádání.
•
•
•
•

pevná a stabilní konstrukce
výkyvná police pro snadnou obsluhu stroje MINI PAK'R
plnění zásobníku je hlídáno čidlem
potisk zásobníku ﬁremním logem
TOP FILL - umístění
nad balicím stolem

TOP FILL - umístění nad
dopravníkem balicí linky

VÝHODY
Ergonomické pracoviště
• řešení nevyžaduje dopravu vzduchový výplní distribučním potrubím - pracovní
místo není zatíženo hlukem, proudícím vzduchem nebo prachem z nuceného pohybu
• komfortnější prostředí podporuje vyšší pracovní výkon
Prostorově úsporné a ﬂexibilní řešení
• šetří místo - umístění na zdi nad pracovním stolem
ale i jako součást dopravníku balicí linky
• zásobník vzduchových výplní má po stranách více otvorů
pro větší počet pracovníků

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@antalis-branopac.com
SK Tel.: (+421) 258 303 169
E-mail: obchod@antalis-branopac.com
www.antalis-branopac.com

VYUŽITÍ
• velkosklady
• distribuční sklady velkých e-shopů
• logistická centra

VÝROBCE PRŮMYSLOVÝCH OBALŮ
A DODAVATEL OBALOVÝCH ŘEŠENÍ
Naše společnost je certifikována
ČSN EN ISO 9001:2009

