
Szybkie i niedrogie rozwiązanie pakowania standardowego

SOMIC ReadyPack jest przeznaczona do gromadzenia, grupowania i pakowania produktów w 
 
• pudełkach otwartych 
• opakowaniach typu tray 
• kartonach typu wrap around

SOMIC ReadyPack jest przeznaczona do stosowania w obszarach, w których szybki zwrot z inwesty-
cji jest ważniejszy niż prędkość i wydajność. Urządzenie może zostać skonfigurowane jako maszyna 
typu tray lub wrap around. Urządzenie jest dostępne szybko i w atrakcyjnej cenie. Maszyna typu tray 
w wersji SOMIC ReadyPack może w razie potrzeb w późniejszym terminie zostać uzupełniona o  
funkcję wrap around.

SOMIC ReadyPack

      SOMIC ReadyPack  
do opakowań jednoczęściowych  

• pudełkach składanych 
• kartonach typu display

PL

Szybko dostępna i prosta w obsłudze • Sprawdzona jakość SOMIC



Zakresy wydajności i formatów dla SOMIC ReadyPack

Wartości orientacyjne, zależne od korelacji poszczególnych parametrów!

Przebieg pracy maszyny 
 
1. Produkty w opakowaniach jednostkowych są doprowadzane pojedynczo i grupowane.
2. Pogrupowane produkty umieszczane są na płaskim wykroju kartonowym.
3. Wykrój jest składany wokół wszystkich pogrupowanych produktów i sklejany klejem na gorąco.
4. W wersji wrap around dodatkowo składane i zamykane jest również wieko.

Przykłady pakowania w opakowania jednoczęściowe

Wydajność gromadzenia: do 160 produktów / min. (w zależności od produktu)

Wydajność kartonowania:
typ tray typ wrap around
do 18 jednostek opak. / min. do 12 jednostek opak. / min.

Wymiary produktu: min. dł. = 90 mm, maks. dł. = 250 mm

min. szer. = 50 mm, maks. szer. = 160 mm

min. wys. = 5 mm, maks. wys. = 80 mm

Zakres formatów kartonu: min. dł. = 150 mm, maks. dł. = 450 mm

min. szer. = 100 mm, maks. szer. = 300 mm

min. wys. = 50 mm, maks. wys. = 250 mm
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