
The Paper Packaging Experts™

Oszczędność 
kosztów Zmniejszenie 
wykorzystywanego materiału 
oraz  redukcja zajmowanej 
powierzchni magazynowej

Owiń produkt, zyskując perfekcyjną prezentację

Bądź ekologiczny 
Nasza firma współpracuje z certyfikowanymi 

dostawcami FSC. Papier nie ma wpływu na 

zmiany klimatyczne, podlega recyklingowi i 

jest zasobem odnawialnym.

Oszczędność czasu  

Poprawa czasu owijania 
i ogólnej wydajności 
pakowania

Prezentacja 

Doskonała prezentacja 
produktu w opakowaniu 
zwiększa zadowolenie 
klienta

Geami WrapPak to połączenie opatentowanego ponacinanego  papieru kraft  

wraz z wewnętrzną warstwą bibuły. Konwerter Geami WrapPak HV rozwija papier 

kraft w trójwymiarowy plaster miodu, oferując wyjątkowy produkt do pakowania. 

Łącząc ze sobą komórki ustawione pod kątem, przedmioty są pewnie owinięte 

bez konieczności stosowania taśmy. Konwerter można umieścić przy dowolnej 

stacji pakowania, w której pakowane są pojedyncze produkty przy użyciu owijania 

zabezpieczającego.

Szybkie pakowanie, 
doskonała prezentacja produktu
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Konwerter
• Wymiary: 71.2x50.8x43.2 cm

• Masa: 31 kg

• Napięcie: 100-240 wolty

• Moc:  320 waty

• Prędkość: od 0 do 0.75 m/s

• Metoda cięcia: manualna

Ponacinany papier 
• Masa podstawy: 80 gr/m²

• Kolor: brązowy lub biały

• Długość rolki: 250 m

• Szerokość papieru: 50.8 cm (20")

Wkładka papierowa
• Masa podstawy: 22 gr/m²

• Kolor: biały

• Długość rolki: 840 m

• Szerokość papieru: 30.5 cm (12")

Zintegrowane zastosowania
Zespół inżynierów Ranpak może

zaprojektować konstrukcje, ramy oraz

inne innowacyjne rozwiązania w celu

integracji konwertera do pakowania w

dowolnym miejscu wokół, ponad lub pod

stanowiskiem pakowania.

Szkolenia z zakresu pakowania 

Szkolenia prowadzone przez naszych 

ekspertów ds. pakowania pomogą 

pakowaczom ograniczyć zużycie 

materiałów opakowaniowych o 20% bez 

pogorszenia jakości opakowania.

Technika pakowania 
Ranpak analizuje i przygotowuje raport 

dotyczący obecnego rozwiązania do 

pakowania. Próba spadowa dokładnie 

określa ilość wstrząsów przekazywanych 

na produkt poprzez opakowanie. Ranpak

sugeruje następnie alternatywne 

rozwiązania poprawy zabezpieczenia 

produktu lub oszczędności kosztów. 

WyPróBuj 
BeZPłaTnie już 

dZiś!*

nasza wartość dodana

*Zapytaj dystrybutora o szczegóły promocji.

Specyfikacje systemu

Odnosimy sukcesy w poniższych branżach

Kosmetyki Części elektryczne Nutraceutyki Porcelana Sprzęt kuchenny

Dekoracja domu Żywność dla 
smakoszy Oświetlenie Farmaceutyka Porcelana i szkło
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dystrybutor ranpak


