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Innowacje i niezawodność.
W mistrzowskim polskim wydaniu.

Kartoniarki

Od 27 lat projektujemy i wdrażamy rozwiązania w branży maszyn pakujących.

Nasz potencjał tworzy zespół wykwaliﬁkowanych specjalistów z branży projektowania,
produkcji i automatyzowania urządzeń. Pasja tworzenia, oryginalność konstrukcji
i stosowanie bieżących rozwiązań w projektowaniu i produkcji pozwoliły nam
na sprawną realizację kilkuset projektów.
Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy zapewniamy kompleksowe wsparcie związane
z technicznymi aspektami automatyzacji produkcji i procesu pakowania. Oferujemy także
profesjonalne doradztwo oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produkowanych
przez nas maszyn i urządzeń.
W siedzibie naszej ﬁrmy - w województwie kujawsko-pomorskim (Małe Czyste, 40 km
od Torunia i Bydgoszczy) realizujemy równocześnie kilkanaście różnych projektów
maszyn do pakowania, pakowania zbiorczego i paletyzacji.

PO MISTRZOWSKU.

MULTIPAK S.A.

Małe Czyste 47
86-212 Stolno

kontakt@multipak.pl
(056) 676 52 40

multipak.pl

Projektowanie
i produkcja maszyn
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Kartoniarki
W szerokiej gamie urządzeń produkowanych przez naszą ﬁrmę znajdą Państwo rozwiązanie do pakowania produktów w karton.
Opakowanie kartonowe jest najbardziej uniwersalną formą ekspozycji i zabezpieczenia produktu.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu specjalizujemy się w produkcji maszyn do pakowania produktów detalicznych i zbiorczych.

do pakowania produktów
pojedynczych lub grupowych

SERIA

KD

Urządzenia detaliczne przeznaczone są do pakowania opakowań jednostkowych, tacek oraz pojedynczych produktów.
Maszyny zbiorcze służą do kompletowania opakowań detalicznych - kartonów, opakowań foliowych i butelek - z innych maszyn.
Formowanie kartonu można realizować poprzez rozkładanie kartonu klapowego lub formowanie opakowania z rozkroju.

do sortowania i pakowania opakowań
do wstępnie uformowanego opakowania zbiorczego

KCP

Parametry dla opakowań

Parametry dla opakowań

Rodzaj pakowanych
materiałów

Maksymalna
szer. kartonu [mm]

Maksymalna
wys. kartonu [mm]

Maksymalna
dł. kartonu [mm]

Wydajność
[opak./min]

Rodzaj pakowanych
materiałów

Maksymalna
szer. kartonu [mm]

Maksymalna
wys. kartonu [mm]

Maksymalna
dł. kartonu [mm]

Wydajność
[opak./min]

saszetki
z produktem
sypkim

200

100

400

do 40

saszetki
i kartony
z produktem

400

400

400

do 10

Rodzaje opakowań

Saszetka na tacce

Dodatkowe aplikacje funkcyjne

Saszetka duża

Saszetka

Saszetki grupowo

Kartoniarki serii KD (w zależności od wyposażenia)

Saszetki i kartony

Kartoniarka KCP (Case Packer)

Podajniki produktu

Odbiorniki produktu

Aplikator ulotek

Etykieciarka

Drukarka

Pozwalają na pakowanie
różnych rodzajów produktów
do kartonu.

Pozwalają na odbiór produktów
i przekierowanie do kolejnych
procesów linii pakującej.

Pobiera i umieszcza ulotkę
w kartonie - uzupełniając
komunikację o produkcie.

Umożliwia nanoszenie
etykiet - podnosząc
atrakcyjność i ułatwiając
komunikację na produkcie.

Drukarka aplikuje trwały
i niezmywalny nadruk
- nanosi daty, numery serii
czy kody EAN.

