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75 % -al 
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Multifunkcionális Egyszerű és megbízható Hatékony
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Ri-Pad
PAPÍR VÉDŐ-PÁRNÁZÓRENDSZER

A papír párnázórendszer egy sokoldalú felhasználáshoz tervezett 
termék, mely használatával sérülésektől maximálisan védve tarthatjuk 
a szállítás során törékeny termékeinket.

Gyakorlati alkalmazásban a párnázópapír a csomagolandó termék és 
a doboz közé kerül változtatható csomagolási technikákkal a párnázó, 
betekerés, blokkolás&kitámasztás vagy csak egyszerű térkitöltési 
védelem eléréséhez.

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

Gyors és egyszerű 
papír betöltés

Rögzíthető görgő kerekek a 
tökéletes biztonságért

Digitális érintő 
kezelőpanel

A gép fej egysége több 
pozícióba dönthető és 

180° ban megfordítható

 Papír elblokkolodást megelőző technológia – Csökkentve 
 ezzel a gép leállást

 Akár 0.9 m/s gyártási sebesség, Ri-Pad 75%-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.

 Egyszerű használat, az érintőképernyős kezelőfelületen 
 könnyedén beállíthatjuk kívánt gyűrtpapír méreteinket 
 illetve a darabszámot.

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

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

Méretek (HxSZxM) 830x520x1150mm
Tömeg 48kg
Szükséges áramforrás 230v 50Hz
Teljesítmény 200W
Gyűrtpapír gyártás előre beállított méret, 

sorozatos adott méret 
vagy folyamatos

Gyűrtpapír gyártási 
sebesség 

0.2 – 0.9m/s

Fogyóeszköz 1 és 2 rétegű papír 
párnázáshoz

Ri-Pad párnázópapír, mely megfelelő védelmet 
kínál a termékeknek a szállítés során történt 
rázkodások, sérülések ellen.

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.
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