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Mistral 4
KOMPAKTOWY SYSTEM „AIR CUSHION"

RIPAC z dumą prezentuje jeden z najcichszych systemów poduszek 

powietrznych na świecie Mistral 4, który oprócz mat powietrznych może 

wytwarzać materiały do amortyzacji, blokowania i zabezpieczania 

produktów, a także poduszki powietrzne do rozwiązań wypełniania 

pustych przestrzeni.

Lekki i kompaktowy Mistral 4 jest wyposażony w bardzo wygodny 

dla użytkownika podajnik folii.

Sterowanie Mistral 4 umożliwia zapisywanie różnych rodzajów 

folii z ich własnym programem wraz z odpowiednimi 

parametrami.

Mistral 4 można szybko i bardzo łatwo zintegrować z istniejącym 

stanowiskiem do pakowania.

IDEALNE RYNKI
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.

Łatwy do zintegrowania

Aeolos Anemoi Szybki i niezawodny

Niskie koszy obsługi 

Łatwe ustawianie 

Niskie koszty obsługi

Kompaktowy system                                      

Łatwy w obsłudze              

Różne folie – poduszki i maty

Łatwy do zintegrowania 

SPOSOBY PAKOWANIA

WYPEŁNIANIE wypełnia puste przestrzenie

i chroni podczas transportu

OWIJANIE zakrywa i ochrania powierzchnię 

produktu, aby uniknąć wszelkich 

uszkodzeń i zarysowań powierzchni

AMORTYZOWANIE chroni delikatne produkty

BLOKOWANIE

I USZTYWNIANIE

Stabilizuje ciężkie produkty lub 

pojedyńcze przedmioty w ich pozycji

Wymiary (DxSxW) 350x300x275 mm

Max. waga maszyny 7,0 kg

Zasilanie 230V AC 50 / 60 Hz

Max. poziom hałasu 63 dba @ 1 meter

Max. szybkość produkcji 20 m / min

Rodzaje folii

Materiał Aeolos / Anemoi

Rodzaj classic / premium

Min. /max. szerokość 200 mm / 440 mm

Metry/ rolka 1500 m
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