
Problem Rozwiązanie

Nakład czasu
W większości przedsiębiorstw  

spięcie palety trwa dwie  
minuty, ErgoPack potrzebuje  

40 sekund.

Brak motywacji
Pracownicy uważają schylanie  

się w pracy jako uciążliwe i 
sprawiające ból.

Zwolnienia lekarskie
Statystycznie każdy pracownik  

przebywa 5 dni w roku na 
zwolnieniu lekarskim z  
powodu bólu pleców.

wydajny
 Spinanie palet szybsze o 67% 

zapewni wydajniejszą pracę.

łatwy
Prosta obsługa, szybkie 

przeszkolenie pracowników 
i nagle spinanie palet to 
świetna zabawa.

ergonomiczny
Bez schylania się, minimalne ryzyko 

wypadku, zapobiegnie bólom 
pleców! Zainspiruj swoich 

pracowników - podziękują Ci.

Następnie wysuwa taśmę 
do góry po drugiej stronie 
i nad paletą wprost do 
rąk operatora. Następnie 
lanca łańcuchowa 
powraca do pozycji 
wyjściowej.

Dźwignia unosi drugi 
koniec taśmy na wysokość 
pracy operatora, głowica 
spinająca napina i solidnie 
zgrzewa taśmę.

Ustaw ErgoPack przed 
paletą. Lanca łańcuchowa 
przeprowadza taśmę pod 
paletą.

ErgoPack

Unikalny na całym świecie„
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Zdrowe spinanie 
palet
Ergonomiczne, łatwe i wydajne zabezpieczanie 
ładunków
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Przyjazny kręgosłupowi  
i nagradzany „
Po wnikliwych badaniach 
przeprowadzonych przez 
komisję ekspertów “Aktion 
Gesunder Rücken e.V.“ 
będącej połączeniem dwóch największych 
niemieckich stowarzyszeń na rzecz zdrowego 
kręgosłupa, firma ErgoPack GmbH otrzymała 
certyfikat AGR dla Systemu do spinania palet 
ErgoPack.
„Szczególnie polecany” nie tylko dla Aktion 
Gesunder Rücken (AGR) e. V. ale także dla 
naszych klientów.

Znajdź naszych zadowolonych i  
usatysfakcjonowanych klientów.
www.ergopack.com/testimonials

Certyfikowany  
i polecany

O cjalny przedstawiciel w Polsce:

ErgoPack Polska
by BOSKY 

ul. ks. P. Ściegiennego 262 Y
25-116 Kielce

Poland

Tel: +48 (41)334 0404 

biuro@ergopack.pl
www.ergopack.com

Z przyjemnością Cię odwiedzimy. 
Pokażemy system i wszystkie
jego możliwości w Twoim 
przedsiębiorstwie. Z ładunkami na Twoich 
paletach. Dla Twoich pracowników. 
Bez dodatkowych opłat i bez żadnych 
zobowiązań.

Skontaktuj się 
z nami.
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ErgoPack na 
całym świecie

https://www.ergopack.com/en/
https://de.linkedin.com/company/ergopack-deutschland-gmbh
https://www.xing.com/companies/ergopackdeutschlandgmbh
https://www.youtube.com/user/ErgoPack/featured
https://www.facebook.com/ErgoPack
https://www.ergopack.com/en/
mailto:biuro%40ergopack.pl%20?subject=

