End-of-Line Solutions
PASSER TIL ALLE BRANCHER

!

G

IN

SN

E

ED

SS

U

K

r
.
w

D

N

w

w

.
k

c
a
p

o
e

A
P
L

I

ET

LØ

m
o
c

ER

REO-PACK STRÆKFOLIEVIKLERE
Med udgangspunkt i en behovsanalyse og rådgivning hos kunden, er REO-PACK eksperter i design og
konstruktion af folieviklere med tilhørende logistiksystemer, udviklet efter kundens specifikke behov
og krav. Både funktion og design kan specieldesignes, og der er mulighed for valg af farve, finish mm.
Hos Reo-Pack har vi mere end 25 års erfaring som maskinleverandør for den danske samt udenlandske
industri, og har over 1000 fuldautomatiske maskiner i alle brancher. Vi har derfor kompetencen til at
designe og producere pakningsmaskiner, der er med til at øge produktionen hos kunderne, uden at gå
på kompromis med kvaliteten og driftssikkerheden.
Når vi producerer vores maskiner, benytter vi os af den nyeste teknologi samt komponenter af højeste
kvalitet, og tilbyder derfor robuste, driftssikre og effektive løsninger med lave vedligeholdelsesomkostninger.

Fuldautomatiske Strækfolieviklere
Svingarmviklere S1000 & S3000

Drejebordviklere J3000 & J2000

ØGET PRODUKTIVITET & EFFEKTIVITE
MED REO-PACK!

DESIGN, KOMPONENTER & KUNDESERVICE...
ALLE AF BEDSTE KVALITET!

Horizontal Ringvikler H2000

Vertikal Ringvikler W2000
Ideel til lange produkter!

Balleviklere W1000 & W3000
360 grads vikling af baller med s3000 og w2000!
Til indpakning af baller har REO-PACK udviklet
et koncept som kombinerer en svingarmsvikler
(s3000) og en vertikalringvikler(w2000).
Resultatet er en viklelinie, som sætter en ny standard for hvor hurtigt man kan vikle 360 grader.
Linien modtager ballerne direkte fra pressen og
vikler ballerne i 2 trin uafhængigt af hinanden.

Semi-Automatiske Strækfolieviklere
Reo-Pack’s semi-automatiske strækfolievikle-serie, der kaldes ”F-Serien” er af højeste kvalitet!
For at give kunden mulighed for at få de maskiner, som dækker kundens behov, kan F-serien leveres fra
en standard vikler til special designede maskiner.

F-Serie F1000, F1200 & F1400

F1400 Specialløsninger

Eco-line TE16 & TF16
Ønskes der en standard semi-automatisk
palle-vikler? Så er vores Eco-line TE16 and
TF16 den rigtige løsning. Disse er
masseproducerede standardmaskiner til
konkurrensedygtige priser.

REO-PACK LABEL ROBOT

Med de stigende krav til sporbarhed, har
REO-PACK set et behov for at kunne scanne
og applikere etiketter på pallerne, for hele
tiden at kunne opfylde kravene. Fordelen
for kunden er, at det er REO-PACK, der kan
levere det hele. Labelrobotten er egen
produktion og bliver leveret med fuld
software pakke, herunder labeldesign, EPR
(f.eks. SAP, Movex og ORACLE).

CUSTOMER SATISFICATION and LABOR-SAVINGS!

REO-PACK PALLETRANSPORT

REO-PACK leverer et bredt udvalg af blandt andet rullebaner, kædebaner og
pallemagasiner til processens afslutning. Al logistik og tilbehør kan enten styres centralt
fra folievikler, eller via separat styring.
Her er en liste af vores produkter:
Rullebaner
Kædebaner
Flattop conveyors
Belt conveyors
Løfteborde
Drejeborde
Pallemagasiner
Palle sorteringsanlag

FORNY DIN PRODUKTION MED KVALI

ITETSPRODUKTER FRA REO-PACK!

TILPASSET DINE BEHOV!

REO-PACK RULLEHÅNDTERING
REO-PACK tilbyder 20 års erfaring med opbygning af komplette linjer til
håndtering af ruller af papir, tissue, airlaid og andre applikationer.
Efter opruller kan REO-PACK transportere, up-ende og vikle ruller i alle
diametre.

- DET RIGTIGE VALG!
Kongdals Havn 4, DK-9550 Mariager, Danmark
Tlf.: +45 9858 4100, Fax: +45 9858 4188

www.reo-pack.com

