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A RIPAC büszkén mutatja be univerzális térkitöltő párna gyártó
eszközét Mistral 4, amely csomagolóanyagokat gyárt dobozon
belüli termékrögzítéshez, párnázáshoz, termékmegóváshoz és
térkitöltéshez.

A könnyű és kompakt Mistral 4 gép, kis helyre telepíthető és a 
felhasználási igényekhez igazodva több fajta fóliatípust is gyárt.

A Mistral 4 gépen a különböző fóliapárnák beállításai 
rögzíthetőek, így csak programot kell váltani, lecserélni a 
tekercset és máris az új párnaméret gyártható a géppel.

A Mistral 4 gép egyszerűen adaptálható meglévő csomagolási 
asztalokhoz, állomásokhoz. Továbbá a gép komplex rendszerben is 
működtethető, amikor is a levegőpárnákat tároló kosarakba gyártja.

Termékeink Célpiacai:
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, megfizethető
áron. Széles termékpalettánkkal, eszközeink és fóliáinkon
keresztül mindig megtaláljuk, amire vevőinknek szüksége van.
Megfelelően képzett értékesítői csapatunkkal azonnal a
segítségére tudunk lenni, hívjon minket még ma, hogy
segíthessünk csomagolásában.

Működtethető automata 
kosaras állomással is

Aeolos Anemoi Könnyű és megbízható

Stabil működés, 
egyszerű karbantartás

Egyszerű működtetés

Alacsony karbantartási igény

Kompakt, hordozható eszköz

Felhasználóbarát, egyszerű üzemeltetés

Flexibilis Fólia anyagok, méretek - Párnák

Egyszerűen illeszthető automata tároló állomáshoz

CSOMAGOLÁS MÓDOZATOK

TÉRKITÖLTÉS Levegőpárnáinkkal a terek kitöltése által 
növelhető a csomagolás hatékonysága és 
a termék biztonsága.

BETEKERÉS Megfelelő fóliapárnáink megvédik 
termékeit a felületi sérülésektől, 
karcoktól

PÁRNÁZÁS Csökkenti a szállítás alatti 
rászkódásból eredő sérülések esélyét.

RÖGZÍTÉS &
KITÁMASZTÁS

Nehezebb és egyedi méretű 
termékeket rögzíthetünk arra 
kialakított levegőpárnáinkkal.

Méretek (HxSzxM) 350x300x275 mm

Gép max. tömege 7,0 kg
Szükséges Áramforrás 230V AC 50 / 60 Hz

max. Zajszint 63 dba @ 1 meter

Max. Gyártási sebesség 20 m / min

Kompatibilis Fólia adatok:

Megnevezés Aeolos / Anemoi

Anyagvastagság classic / premium

Min. /Max. Tekercs szélesség 200 mm / 440 mm

Max. méter /Tekercs 1000 m

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


