FACH PACK 2018
Září 2018

Norimberk, Německo

Pozvánka na veletrh
„FachPack je pro naši
Tímto si Vás opět dovolujeme pozvat na jeden z evropských veletrhů v oboru
obalového hospodářství.
Tentokrát nás v Norimberku najdete od 25. do 27. září 2018 v:

Hala 4

Stánek 633

Pro volný vstup na veletrh je nutný registrační kód.
Pro zaslání potřebného kódu, nás prosím kontaktujte na tel. č. 234 144 146, nebo na
e-mailu: jana.fordosova@ekobal.cz.

Tradičně s ochutnávkou českého piva!

společnost

jedním

významných

z

veletrhů

konající se mimo hranice
ČR. Jedná se o ojedinělou
akci

svého

druhu

ve

střední Evropě a dává tak
smysl

představit

naše

inovace a nové produkty
širší veřejnosti právě zde.

Vám naši obchodní konzultanti velice rádi představí naše inovace a novinky
ve dnech a složení:

Na

ročníku

nebudeme
25. 9.
26. 9.
27. 9.

M. Dřevo, I. Havlíčková, T. Jelínek, M. Balážová, O. Frýbort
M. Dřevo, I. Havlíčková, D. Bodnár, I.Klessy, R. Trtík, S. Kottová
M. Dřevo, S. Kottová, R. David

Rádi bychom Vám v tento čas poskytli komplexní informace o našich produktech a
nových trendech z této oblasti průmyslu.

2018
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FACHPACK 2018 – tam, kde byste neměli chybět

PalDynTest
PalDynTest představuje zařízení pro dynamické
měření kompaktnosti zabalení paletové jednotky.
Umožňuje
testovat
zabalené
paletové
jednotky opakovaným dynamickým zatížením a
vytvářet tak podmínky působící na přepravované
zboží na cestě od výrobce k distributorovi či prodejci.
Ovládací systém umožňuje navolit vhodný režim
zrychlení, úsek rovnoměrného pohybu i režim
zpomalení.
Otestováním různě balených paletových jednotek
(odlišné typy fólií, počty ovinů, nastavení průtažnosti,
ale i jiné způsoby páskování apod.) lze vyhodnotit
optimální způsob fixování zboží na paletě.

Rotomatic PROFI Double
Plně automatický balicí stroj Rotomatic Profi Double je odpovědí
na stále se zvyšující nároky balicí kapacity našich zákazníků.
Dosahuje výkonu až 138 zabalených palet/hod., což dosavadní
běžné limity spolehlivě překračuje. Samotný cyklus procesu
balení jsme tak zkrátili na 28 sekund na zabalení běžné paletové
jednotky.
Rotomatic Profi Double – za hranicí obvyklého
Jedná se o plně automatický stroj určený pro provozy s velmi
vysokou kapacitou balení a vysokými nároky na obal. Pro
nejvyšší balicí výkony je stroj dodáván v provedení se dvěma
předepínacími zařízeními.

WMS PROFI Evident
Modelová řada WMS je založena na stavebnicovém
řešení pro balení v automatickém nebo ručním režimu.
Stroje jsou vhodné pro provozy od nízké do střední
kapacity balení s vysokými požadavky na kvalitu a úsporu
balení. Tento stroj je doplněn o funkci Evident, která se
skládá z integrované váhy palet, 1-4 fotoaparátů a
ručního
skeneru.
Funkce
stroje
umožňuje
automatickou funkci vážení před a po zabalení palety;
automatickou nebo ruční identifikaci palet; fotografování
palety po zabalení ze všech stran. Veškerá data jsou
zpracována integrovaným PC a následně uloženy dle
identifikace palety do interní paměti nebo externího
skladového systému.

WMS Standard SLIM
se systémem
IntellPack
Představíme Vám "IntellPack" (MES) inteligentní
řešení,

které

tvoří

vazbu

mezi

podnikovým

informačním systémem (např. typu ERP) a systémy
pro automatizaci výroby. Z pohodlí vaší kanceláře
můžete vědět vše, co potřebujete znát pro efektivitu
vašeho balení. Např. množství spotřebované fólie,
náklady na zabalení palety, míru předepínání, výkon
stroje, vliv obsluhy, závady, …
"IntellPack" je tak pokrčováním našeho odhodlání
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