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Uden sammenligning – Markedets mest fleksible: 
                     kasserejser/kassepakker/palleterings/….løsning 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PACK IT’s mantra er at leverer fleksible, kompakte - og med et minimum at omstilling - komplette 
produktions- og pakkelinjer. Her opfylder løsningen fra Italienske HRS absolut vores mantra! 

Hvis nøgleordene for Jeres produktionsudstyr er:  

x Fleksibilitet, hurtig omstilling, funktionalitet, pålidelighed, kvalitet og ikke mindst til rette pris 
 
Så er denne løsning bestem værd at kikke ind på. 

Fleksibilitet: 
kassepakker/palleteringsløsning fra HRS egner sig for pakning og palletering af stort set alle produkter. 
Infeed/gruppering samt gribeværktøj designes specielt til det enkelte produkt, hvilket giver unikke 
muligheder for individuel tilpasning. 

Det være sig så forskellige produkter som: 

  

 

 

 

 

 

< 10kvm 
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 I så forskellige kasser størrelser som: 

 

 

 

 

                            - ja, det er en iPhone 

På én og samme kassepakker/palleteringsløsning. 

Omstilling: 
Omstillingen er baseret på faste formatdele, samt tydelig og klar indikation på Håndhjul for hurtig og præcis 
omstilling. Alle omstillinger foretages uden brug af værktøj – udført af operatøren. 

På én og samme løsning, har vi f.eks. leveret for: 

 

Kompakt: 
Kva at kassepakker- og palleteringsløsningen er bygget samme til én samlet enhed, gør at løsningen 
optager under 10kvm gulvplads. En løsning kunne f.eks. bestå af: 

1. Kasserejsning (Americanstyle/FEFCO 0201) 
2. Infeed og Gruppering af emner/produkter 

- Æsker/poser/flasker/dåser/spande/Tuber…. 
3. Automatisk pakning af emner/produkter i kasse 
4. kasselukning af top og bund (Tape eller lim) 
5. Palletering (10-12 Pick up/min) 

- mulighed for 2, 3, … kasse af gangen 
6. Omfattende Optionsprogram: 

- Karton/papir mellem produkter i kassen 
- Vejestation for fyldte kasser 
- Labelpåsætning på kassen med Robotten 
- Vision kontrol af Label på kasse 
- Med og uden automatisk palleskift 
- kartonmellemlæg mellem palleterede lag 
- ……… 

 
Så vi kan sikkert også finde en optimal løsning til jeres behov. 

Kontakt os for yderligerer informationer. Vi står klar til at optimerer jeres produktion – til gavn for 
bundlinjen, til gavn for arbejdsmiljøet.  

- sammen finder vi den bedste løsning !.. 


