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FILLPAK TT

Umiestnite FillPak TT na každé 
z vašich baliacich stanovísk 
a dosiahnite maximálnu efektivitu
práce pri minimalizovaní nákladov.
Jedinečný dizajn stroja umožňuje
užívatelovi jednoduchú inštaláciu 
a manipuláciu, čím sa zaistí
maximálny pracovný výkon.

Rotujúci systém stroja, ako aj
nastaviteľný spôsob ovládania
dovoľujú užívateľovi ideálne
prispôsobiť konvertor
podmienkam pracovného
prostredia.

FillPak TT mení 15“ kraftový papier
na rýchlo a efektívne použitelný
materiál, určený pre vrchné 
a postranné vypľňanie volných miest.

FillPak TT mení papier na rýchlo a efektívne použiteľný
výplňový materiál chrániaci vaše produkty počas prepravy.



Řešení, které zefektivní Váš balící proces

FillPak TT papier
Používa sa jednovrstvový 15“ vejárovito preloženýpapier. 
Balenie papiera je navrhnuté tak, aby bola zaistená 
jednoduchosť manipulácie a nakladania. Zásobník papiera je 
uchytený priamo k stojanu stroja pre jeho ľahké naplnenie.

FillPak TT Konvertor
Pracuje rýchlosťou až 1,4 m za sekundu. Ovládanie nohou 
umožňuje operátorovi kontrolovať a dávkovať množstvo. 
Kontrolované odtrhnutie je zabezpečené perforáciou papiera.

Možnosti umiestnenia FillPak TT
K dispozícii sú 2 druhy výškovo nastaviteľných stojanov. 
Stolový stojan: uchytený priamo na pracovnom stole. 
Podlahový stojan: voľne postavený na pracovnom mieste

FANFOLD PAPER

Hlavica stroja
Výška   38 cm
Šírka   41 cm
Hĺbka   69 cm
Hmotnosť  20 kg

Stolový stojan
Výška   152 cm
Šírka   41 cm
Hĺbka   76 cm
Hmotnosť  14 kg

Podlahový stojan
Výška   229 cm
Šírka   76 cm
Hĺbka   76 cm
Hmotnosť  19 kg

PAPIER
Šírka 15“ ( 38,1 cm )
Hmotnosť 50 g

BALÍK
Dĺžka 500 m
Objem 1,5 m3
Hmotnosť 10 kg
Rozmery 19x38x23 cm

PALETA
Balík/paleta 48
Hmotnosť 480 kg
Rozmery 80x120x110 cm

PREVÁDZKA
Spôsob pedál ovládaný nohou
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Naša spoločnosť je certifikovaná ČSN EN ISO 9001: 2009.
BRANOPAC CZ patriaci skupine Antalis
je výrobca a dodávateľ priemyselných obalov na mieru.

ROZMERY


