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Multifunkcionális Egyszerű és megbízható Hatékony
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Ri-Fill
PAPÍR TÉRKITÖLTŐ RENDSZER

A papír térkitöltő rendszer gyors és eredményes megoldás a 
dobozon belül marad üres tér kitöltésére. Környezetbarát és 
egyben megfelelő módja a termékvédelemnek.

A gép elérhető asztalra rögzíthető talppal, hogy hasznos 
területet ne foglaljon vagy mozgatható állvánnyal egyaránt.

Egyedi papírgyűrési technológiának köszönhetően, 
Ri-Fill a következő tulajdonságokat kínálja:

Számítástechnikai alkatrészek, Orvosi és Fogászati eszközök, 
Ipari termékek, Party kellékek, Légtechnikai termékek, Kozmetikai 
termékek, Elektronikai termékek, Könyvek, Gyógyszerek, Üveg 
termékek, Autóipar, Háztartási kellékek, csomagküldő üzletek, 
E-kereskedelem

A RIPAC elkötelezett abban, hogy vevőinek a lehető legjobb 
csomagolási megoldást kínálja adott igényre, megfi zethető áron. 
Széles termékpalettánkkal, eszközeink és papírválasztékunkon 
keresztül mindig megtaláljuk, amire vevőnknek szüksége van. 
Megfelelően képzett értékesítői csapatunkkal azonnal a segítségére 
tudunk lenni, hívjon minket még ma, hogy segíthessünk 
csomagolásában.

CÉLPIACOK

Teljesen állítható fejegység a 
megfelelő papír kivezetéshez

Kiegyensúlyozott papír 
továbbító mechanizmus

Egyszerű használat, igényelt papír 
hossz beállítási lehetőség

Rögyíthető, biztonságos 
görgő kerekek

 Papír elblokkolodást megelőző technológia – 
 Csökkentve ezzel a gép leállást

 Akár 1.7 m/s gyártási sebesség, Ri-Fill 21%-al 
 hatékonyabb mint a hasonló kategóriás gépek.

 Az automata vágó mechanizmus pontosan biztosítja 
 a kívánt gyűrtpapír mennyiségét, ezáltal tökéletes 
 kontroll érhető el a csomagolási költségek terén.

 Az egyszerű digitális kezelőfelületen könnyedén 
 beállíthatjuk kívánt gyűrtpapír mennyiséget vagy csak 
 egyszerűen használhatjuk a láb pedált.

 Az egyszerű, elemenként illeszthető alkatrészek miatt 
 a gép 6 perc alatt beüzemelhető.

 A Ri-Fill úgy lett tervezve, hogy tökéletesen illeszthető 
 legyen a csomagolási asztalokhoz, ezzel növelve a 
 termelékenységet.

Max. méretek 
(HxSZxM)

500x800x1800mm

Tömeg 26kg asztal talppal
52kg mozgatható állvánnyal

Szükséges 
áramforrás 

230v 50Hz

Teljesítmény 100W
Gyűrtpapír 
gyártás

előre beállított méret vagy 
folyamatos

Gyűrtpapír 
gyártási sebesség 

> 1.7m/s

Fogyóeszköz 1 rétegű papír térkitöltéshez

RIPAC GmbH
Kölner Landstraße 103, D-41515, Grevenbroich Germany
Phone +49 2181 75 660 80, info@ripac-film.com, www.ripac-film.com

Ri-Fill papír ideális változatos 
termékméretekhez adott 
dobozméretet megtartva


