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EKOBAL DYNTEST

DYNTEST – BEZPEČNOSŤ A ÚSPORA NÁKLADOV PRE VÁS!!!
Testovacie centrum
Ekobal DynTest
Testovacie
centrum
EKOBAL
je
výsledkom
rozvoja našich dlhodobých
odborných skúseností v
oblasti bezpečnosti nákladu
a analýzy flexibilných obalových materiálov.
S unikátnym technickým
riešením
pre
testovanie
paleprepravnej
stability
tových jednotiek
ponúka
vhodné riešenie nielen pre
výrobné firmy a dopravcov,
ale aj pre logistické centrá a
skúšobné ústavy.
Počas spolupráce s univerzitami a výskumnými ústavmi
vzniklo vďaka tomuto vývoju
nové spojenie medzi školstvom a priemyslom, nové
spojenie teórie a praxe.
Vzťah medzi výskumom,
vzdelávaním a priemyslom
sa tak dostal na novú, vyššiu úroveň.
Vďaka kombinácii našich
dlhoročných skúseností v
oblasti baliacej techniky a
materiálov a následnému
rozvoju našich skúseností
v oblasti bezpečnosti nákladu, zabezpečujeme všeobecné
poradenstvo
v
oblasti bezpečnosti nákladu pri preprave.

Tel.: +421 42 43 53 370

EKOBAL TC poskytuje jedinečnú testovaciu technológiu na analýzu
distribučného cyklu od nakládky po vykládku.
Na základe počítačom riadených simulácií rôznych prepravných
podmienok distribúcie je EKOBAL DYNTEST schopný dať presne
reprodukovateľné výsledky, ktoré vám prinesú informácie o
zodpovedajúcom zaťažení a obmedzujúcich koncepciách v súlade
s legislatívnymi požiadavkami.

E-mail: mail.sk@ekobal.sk
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Určenie optimálnych nákladov na balenie
Rastúce náklady na balenie
Klesajúce náklady na škody
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• testovanie "správania" paletovej jednotky pri
záťažiach, ako sú napr. zrýchlenie, spomalenie,
porušenie, naklápanie v pozdĺžnom aj priečnom
smere, atď.

VÝSLEDOK
Optimálny
systém balenia
Náklady
na balenie
Náklady
na škody

TECHNOLÓGIA

• pomocou skúšobného zariadenia simulujúceho prepravnú záťaž, môže byť objektívne urobená
analýza slabých miest paletového obalu
• na základe videoanalýzy slabých miest paletovej
jednotky môže byť urobená optimalizácia balenia
jednotlivých častí (jednotkový obal, skupinový
obal, stret vrstiev, paletový obal)
• skúšanie a vypracovanie bezpečnostných opatrení
je možné nezávisle od druhu balenia a
použitého obalového materiálu

• technicky aj empiricky overená koncepcia
bezpečnostnej záťaže
optimalizácia
priamych aj nepriamych nákladov na
•
balenie

VAŠA VÝHODA

• prevencia škôd pri preprave
• testovanie a hodnotenie primárnych a sekundárnych
obalov z hľadiska bezpečnosti nákladu s použitím moderných testovacích metód a technológií
• vývoj a prispôsobenie koncepcie zabezpečenia
nákladu vašim individuálnym
požadavkam
• zhoda s právnymi predpismi
a normami zvyšuje
bezpečnosť cestnej
premávky a ochranu
proti sankciám zo
strany PZ SR

výchylka pri dyn. teste

Porovnanie balenia jedného druhu výrobku s rôznymi typmi fólie

doba trvania testu [s/100]

OTESTUJTE PEVNOSŤ A OPTIMALIZUJTE SVOJE NÁKLADY NA BALENIE!
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