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Wielofunkcyjny Prosty i niezawodny Wydajny
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Przekładki z papieru są wszechstronnym materiałem amortyzującym, 
zaprojektowanym w celu zapewnienia maksymalnej ochrony i 
amortyzacji oraz bezpiecznego transportu delikatnych przedmiotów.

W praktyce przekładki te służą do wyrównywania i zabezpieczania 
wnętrza kartonu przy różnych sposobach pakowania – od 
amortyzowania, zawijania, blokowania i usztywniania, aż po proste 
wypełnianie pustej przestrzeni.

Wykorzystując unikalną technologię przetwarzania, Ri-Pad 
oferuje następujące funkcje:

Szybkie i łatwe 
zakładanie papieru

Bezpieczne kółka 
z blokadą

Dotykowy ekran 
panelu kontrolnego

Pozycja podajnika może być 
zmieniana tak, aby podawać

papier tam, gdzie jest on potrzebny 

 Technologia zapobiegająca blokowaniu się – redukcja 
 przestojów

 Pracując z szybkością 0,9 m/s, Ri-Pad jest o 75% bardziej 
 wydajny niż inne, porównywalne maszyny

 Funkcja automatycznego cięcia umożliwia użycie dokładnej 
 ilości materiału, dzięki czemu można w pełni kontrolować 
 koszty paczki.

 Łatwy w użyciu panel sterowania z ekranem dotykowym 
 umożliwia operatorowi programowanie i zapamiętywanie 
 często używanych rozmiarów przekładek.

 Prosta, modułowa konstrukcja pozwala na wykonanie 
 instalacji w czasie poniżej 8 minut.

 Ri-Pad został zaprojektowany tak, aby w pełni zintegrować go 
 z miejscem pracy, jednocześnie zwiększając wydajność.

Wymiary (LxWxH) 830x520x1150 mm
Waga 48 kg
Zasilanie 230 V 50 Hz
Zużycie energii 200 W
Regulacja trybu pracy ustawiany: 

sekwencyjny lub ciągły
Wydajność 0,2 – 0,9 m/s
Papier w zasobniku jednowarstwowy lub 

dwuwarstwowy

Ukształtowany przez Ri-Pad papier zapewnia 
doskonałą ochronę i amortyzację dla 
bezpiecznego transportu delikatnych produktów.

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

Komputery i urządzenia peryferyjne • Zaopatrzenie medyczne i dentystyczne 
• Produkty przemysłowe • Dostawy części • Przemysł lotniczy • Kosmetyki 
• Elektronika • Wydawcy książek • Farmaceutyka • Wyroby ze szkła • 
Motoryzacja • Artykuły gospodarstwa domowego • Magazyny wysyłkowe • 
Przedmioty kolekcjonerskie • Wypełnianie • Sklepy internetowe 

RIPAC dostarcza Klientom najlepsze rozwiązania w przystępnej 
cenie. Robimy to poprzez oferowanie szerokiej gamy urządzeń i 
folii opakowaniowych w różnych opcjach, tak aby dostosować je 
do Państwa potrzeb. Proszę zadzwonić do naszego dedykowanego 
działu sprzedaży jeszcze dzisiaj, aby zobaczyć co możemy zrobić 
dla Państwa.

IDEALNE RYNKI


