
Mistral 5
KOMPAKTOWY SYSTEM „AIR CUSHION”

Wydajne przestrzennie Opłacalne Korzyści operacyjne



290 mm

325 mm

105 mm

360 mm

Mistral 5
KOMPAKTOWY SYSTEM „AIR CUSHION”

RIPAC jest dumny, że może zaprezentować Państwu uniwersalny 
system amortyzacji powietrzem o nazwie Mistral 5, który wytwarza 
ukształtowane maty powietrzne do amortyzowania, blokowania i 
usztywniania, jak również poduszki powietrzne do wypełniania pustych 
przestrzeni.    

Dzięki błyskawicznej prędkości nadmuchiwania poduszek powietrznych 
- 20 m/min., Mistral 5 należy do jednych z najszybszych maszyn na 
świecie, z poziomem głośności poniżej 68 dB.

Mistral 5 jest zaprojektowany do obsługi poprzez dotyk pojedynczego 
przycisku Start/Stop. Ponadto maszynę można zintegrować ze stacją 
pakowania za pomocą czujnika poziomu wypełnienia lub przełącznika 
nożnego.

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

Mała i kompaktowa

Aeolos Anemoi Szybka i niezawodna

Łatwa konserwacja

Kontrola przez WiFi

 Nowa technologia zgrzewania, brak pasków 
 tefl onowych

 Łatwa konserwacja

 Kompaktowy, przenośny system

 Przyjazna dla użytkownika, obsługa jednym 
 przyciskiem

 Różnorodność folii – poduszki lub maty

METODY PAKOWANIA

WYPEŁNIANIE wypełnia puste przestrzenie i 
zabezpiecza produkty przed 
uszkodzeniami w transporcie.

OWIJANIE pokrywa powierzchnię produktu w celu 
uniknięcia uszkodzeń oraz stanowi
zabezpieczenie przez zarysowaniami

AMORTYZOWANIE chroni wrażliwe produkty

BLOKOWANIE I 
USZTYWNIANIE

stabilizuje ciężkie produkty lub 
poszczególne artykuły w danej pozycji

Wymiary (DxSxW) 360x325x290 mm
Maks. waga maszyny 9,0 kg
Zasilanie 230V AC 50/60 Hz
Maks. poziom hałasu 68 dba @ 1 metr
Maks. wydajność pakowania 20 m/min

Folia
Materiał Aeolos/Anemoi
Grubość classic/premium
Min./maks. szerokość 200mm/450 mm
Dł. nawoju 1000 m

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


