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 Podjedź urządzeniem 
ErgoPack do palety.

Lanca łańcuchowa…
przeprowadza taśmę

pod paletą,…



System ErgoPack
Wybór urządzenia ErgoPack to dobra decyzja: 

ErgoPack zwiąże każdą paletę, niezależnie od tego 
czy jest ona mała czy duża, szeroka czy wysoka, w 
całkowicie pewny i niezawodny sposób, który zabez-
piecza towar przed przesunięciem, rozchwianiem, roz-
sypaniem. ErgoPack zwiększa bezpieczeństwo trans-
portu i ochronę zapakowanych towarów i palet.

Urządzenie wyposażone w opatentowaną lancę 
łańcuchową jest po prostu genialne. Lanca łańcuchowa 
wsuwa się pod paletę zabierając ze sobą taśmę, a 
następnie podaje ją operatorowi. Operator musi je-
dynie chwycić taśmę i użyć urządzenia napinająco-
zgrzewającego. Taśma zostaje automatycznie napięta 
i zgrzana – gotowe! Ręczne obwiązywanie palet jest 
czynnością, przy której wykonywaniu, pracownicy 
muszą schylać się wiele razy: 

pracownik musi dwukrotnie schylić się po taśmę i raz 
obejść paletę dookoła. W przypadku obwiązania przy 
użyciu dwóch taśm, oznacza to czterokrotne schylenie 
się i dwukrotne obejście palety dookoła. W przypadku 
50 palet dziennie, wymaga to dwustukrotnego schyle-
nia się i stukrotnego obejścia palety. W ciągu jednego 
tygodnia trzeba schylić się 1000 razy…

Dzięki systemowi ErgoPack ten wysiłek Cię ominie!

Nawet wysokie palety nie stanowią problemu dla 
ErgoPack: Z wykorzystaniem dodatkowego wyposażenia 
w postaci ramy, można w szybki i niezawodny sposób 
zapakować palety o wysokości do 3,00 m.

pod paletą,… …a następnie wysuwa taśmę do
góry z drugiej strony palety

i nad paletą wprost do rąk
operatora.

Lanca łańcuchowa powraca
do pozycji wyjściowej.



Dla założyciela ErgoPack, Andreasa Kimmerle, ergono-
mia jest kwestią o kluczowym znaczeniu.
„Długoterminowa lub nawet trwała niezdolność pra-
cownika do wykonywania pracy z powodu bólu pleców
jest niezwykle kosztowna. Wiele osób wciąż nie bierze 
tego pod uwagę.“ 

W rzeczywistości, statystyki mówią, że bóle pleców 
wynikające z częstego schylania się lub pracy w pozyc-
ji zgiętej są jedną z najczęściej występujących chorób 
zawodowych.
ErgoPack znalazł w końcu sposób na uniknięcie bólu 
pleców podczas wiązania palet, zapewniając przy okaz-
ji wiele innych korzyści.
Jeszcze w czasach szkolnych Andreas Kimmerle pod-
czas wakacji pracował w zakładzie drzewnym rodziców.
Irytowała go wtedy potrzeba ciągłego schylania 
się przy wiązaniu palet. Już jako wykwalifikowany 
inżynier-technolog drewna, rozpoczął poszukiwani od-
powiedniego rozwiązania.

„Jednak, specjaliści – mówi dziś Andreas Kimmer-
le – nie rozumieli problemu. Albo pokazywali mi og-
romne maszyny, albo mówili, żebym po prostu wziął 
kij od szczotki z dziurą na końcu i zastosował go do 
wiązania…”
Kimmerle rozpoczął prace na własną rękę i w 1999 roku 
opracował pierwszą maszynę do wiązania palet.

W 2002 roku otrzymał Złoty Medal na Międzynarodowych 
Targach Wynalazczości w Genewie, został uhonoro-
wany Nagrodą dla Niemieckich Wynalazców i założył 
firmę ErgoPack GmbH.

Na chwilę obecną, na całym świecie, w 55 krajach 
sprzedano ponad 10 000 urządzeń ErgoPack. Choć 
maszyny są łatwe w obsłudze to, aby zapewnić, że 
od sa-mego początku wszystko przebiegnie gładko, 
wraz z dostawą maszyn wykwalifikowany personel z 
ramienia ErgoPack przeprowadza szkolenie dla pracow-
ników u klienta. ErgoPack – nazwa urządzenia mówi 
sama za siebie:  rgonomia w wiązaniu palet i paczek. 
Z urządzeniami ErgoPack, zapomnisz o schylaniu się.

ErgoPack, wraz z dostawą urządzenia, zapewnia szkolenia dla pra-
cowników 

Lanca łańcuchowa powraca
do pozycji wyjściowej.

Dźwignia unosi drugi koniec taśmy. Aparat napinająco-zgrzewający solidnie zgrzewa taśmę.

ErgoPack stawia na ergonomię!



Solidny ekran dotykowy z intuicyjnym prowadzeniem
użytkownika dla wszystkich ustawień systemu i 
urządzenia zgrzewającego – Dostosowany do pracy z 
rękawicami roboczymi w środowisku przemysłowym.

Ergonomiczne uchwyty do
wygodnego ręcznego
przemieszczania

Lekka obudowa odporna
na uszkodzenia wykonana
ze specjalnego tworzywa

Ło yskowane gumowe
kółka o ś rednicy 200 mm
dla łatwego manewro-
wania nawet na nie-
równej powierzchni

Solidna rama
stalowa malo
wana proszkowo

Zaokrąglone
krawędzie ramy
zwiększające
bezpieczeństwo
u ytkowania

Wszystkie pokrywy wykonane
ze stali nierdzewnej lub
wysokoodpornego plastiku PE

zący lancę na

Opatentowany
wózek prowad-

ło yskowanych
rolkach

Opatentowana lanca wykonana z
wysokoodpornego plastiku
wzmacnianego włóknem szklanym Automatyczny podnośnik

taśmy podający drugi koniec
taśmy bez potrzeby schylania
się operatora

Bateria 36V
zapewniająca
650 wiązań
bez potrzeby
doładowywania

Schowek na
instrukcję,
instrukcja jest
zawsze w
zasięgu ręki

Stacja dokująca dla
zgrzewarki ze wspomaganiem
  podnoszenia ułatwiają cym
   operowanie zgrzewark ą 

Zintegrowana, ergonomiczna
wiązarka zapewniająca
napięcie taśmy do 4500 N

Bezpieczny nó ErgoPack
dla bezpiecznego przeci-
nania taśm PP i PE

Trwały schowek wykonany 
z 2mm blachy stalowej

Zintegrowany laser
dla łatwego usta-
wienia systemu
przed paletą

Kompaktowe sterowanie i nap ęd mogą zostać w prosty sposób wymonto-
wane i wymienione w celu naprawy lub przeprowadzenia serwisu

Skorzystaj z naszej wiedzy specjalis-
tycznej i porady:  Zadzwoń do nas 
lub korzystaj z porady przy dostawie 
urządzenia i podczas szkolenia dla pra-
cowników przeprowadzanego u Ciebie 
– nasi specjaliści są doskonale 
przeszkoleni. Możesz na nich polegać.

Andreas Kimmerle, założyciel ErgoPack 
(w środku), podczas treningu zespołu 
prezentującego ErgoPack.



„Gwarantuję, że opracowujemy, wytwarzamy nasze produkty oraz dbamy o 
naszych klientów najlepiej jak potrafimy, zapewniając jakość, niezawodność i 
rzetelność na najwyższym poziomie. Nasze produkty są zgodne z zasadami
ergonomii w najdrobniejszym szczególe.”

Andreas Kimmerle, 
Założyciel i Dyrektor Zarządzający

ErgoPack Deutschland GmbH

Oficjalny przedstawiciel w Polsce:

ErgoPack Polska
by BOSKY
ul. ks. P. Ściegiennego 262 Y 
25-116 Kielce
Polska

Tel.: +48 (41) 334 0404
E-Mail: biuro@ergopack.pl
Web:    www.ergopack.pl

– Aby uzyskać więcej informacji (modele, akcesoria itp.), Należy zamówić szczegółową broszurę produktu –
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