
Systém ErgoPack
Výberom ErgoPacku ste urobili správne rozhodnutie:

či veľký, malý, široký alebo vysoký, ErgoPack páskuje 
náklad absolútne bezpečne a spoľahlivo. Nič sa neký-
ve, nenakláňa, neposúva a nerozpadá. 
S ErgoPackom prispejete k bezpečnosti prepravy ba-
leného tovaru a paliet najviac, ako je to možné.

Systém s patentovanou článkovou reťazou je jednodu-
cho geniálny: článková reťaz sa posúva popod balený 
tovar, pričom drží viazaciu pásku a prináša ju späť k 
operátorovi. Operátor musí len vziať pásku, založiť ju 
do zváracej hlavy a páska je následne automaticky nap-
nutá a zvarená – hotovo!

Manuálne páskovanie paliet je jedna z tých činností, pri 
ktorej sa pracovníci musia najčastejšie zohnúť – pra-
covník sa musí pri každom páskovaní dvakrát zohnúť a 
raz obísť okolo palety.

Pre správne zabalenie dvomi páskami to znamená 
zohnúť sa štyrikrát a dvakrát obísť paletu. Pri 50 pa-
letách za deň to znamená 200 zohnutí a 100 obídení 
okolo palety. Za týždeň to je spolu 1000 zohnutí... 

ErgoPack to zastaví!
Ani vysoké palety nie sú pre ErgoPack problém:
s prídavným zariadením môžete rýchlo a spoahlivo
páskovať  aj palety s výškou do 3 metrov.

Zakladateľ ErgoPacku Andreas Kimmerle má vášeň pre 
ergonómiu:

“Ak človek dlho chýba v práci, alebo tam nie je takmer 
vôbec, kvôli problémom s chrbtom, stojí to veľa peňa-
zí. Mnoho ľudí to však stále neberie do úvahy.” 

V skutočnosti, ako dokazujú štatistiky, sú problémy s 
chrbtom spôsobené častým zohýbaním alebo prácou v 
zohnutej polohe tela jednou z najčastejších chorôb z 
povolania.

ErgoPack konečne vyriešil problémy s chrbticou pri 
páskovaní paliet – a navyše ponúka aj mnoho  ďalších 
výhod.

Už ako školák na prázdninovej brigáde v drevárskej 
firme svojich rodičov bol Andreas Kimmerle otrávený 
častým zohýbaním potrebným pri páskovaní paliet. 
Neskôr, už ako skúsený drevársky inžinier, začal sa ob-
zerať po vhodnom riešení.

„Ale“, hovorí Kimmerle dnes, „špecialisti nechápa-
li v čom je problém. Ukazovali mi obrovské stroje, 
alebo jednoducho povedali ´vezmite rúčku z metly so 
štrbinou na konci a použite ju na zavedenie pásky...´“

Krátko na to začal pán Kimmerle na tom pracovať 
sám a v roku 1999 vynašiel svoje prvé zariadenie na 
zavedenie viazacej pásky. V roku 2002 bol ocenený 
Zlatou medailou na Medzinárodnej výstave vynálezcov 
v Ženeve a Cenou nemeckých vynálezcov a následne 
založil spoločnosť ErgoPack.

Spolu bolo predaných už viac ako 8 500 ErgoPack sys-
témov v 55 krajinách sveta. Stroje sú jednoduché na 
obsluhu. Aby išlo od začiatku všetko hladko, exper-
ti ErgoPacku zabezpečujú zaškolenie zamestnancov 
priamo v priestoroch zákazníka pri dodávke systému. 
ErgoPack – meno hovorí za všetko: ergonomické pás-
kovanie paliet a tovaru. 
S ErgoPackom je zohýbanie už minulosťou.

ErgoPack vykonáva pri dodávke zariadení zaškolenie pracovníkov zá-
kazníka.

Pristavte ErgoPack pred paletu.
Článková reťaz…

ťahá viazaciu pásku 
popod paletu …a znovu hore na opačnej strane naspäť až do rúk operátora. Článková reťaz sa zasunie... ...znovu naspäť do stroja.

Podávač pásky podá
 druhý koniec pásky

Pomocou zváracej hlavy... je páska pevne zvarená.

Idea ErgoPacku – Ergonómia



ErgoPack Tool lift –
práca so zváracou
hlavou ľahučkou
ako pierko

na zariadení
obsluhu, aby bol vždy dostupný

Rýchle a ahké nastavenie šírky
balenej palety od 0,7 do 2,4 m
špeciálnym samoblokovacím kolíkom

Odkladacia polica návodu na

ErgoPack bezpečnostný
rezač na bezpe čné
odrezanie PP a
PET pások

Stabilný odkladací
priečinok z 2 mm
oce ového plechu

nástrekom

Pevný plast s ve kou
odolnos ou proti
opotrebeniu a rozbitiu

Na gu ôčkových
ložiskách namontované
tvrdé gumené kolesá
s priemerom 200 mm
pre ahké manévrovanie
aj na nerovnom
povrchu

Robustný
oce ový rám
s práškovým

Všetky kryty sú vyrobené
z nerezovej ocele alebo
nerozbitných PE plastov

Patentované sane
s kolieskami
s gu ôčkovymi
ožiskami

Ergonomicky umiestnené
rukoväte pre pohodlnú
manipuláciu

Automatický podávač pásky,
ktorý podá druhý koniec pásky
do pracovnej výšky bez
zohýbania

Zaoblené rohy kvôli
väčšej bezpečnosti
práce

Integrovaný čiarový
laser pre jednoduché
polohovanie zariade-
nia pred paletou

24 V batéria
zabezpečí do
400 páskovaní
na jedno
nabitie

Integrovaná, ergonomicky
tvarovaná zváracia hlava so
s ahovacou silou do 4 000 N

Kompaktná kontrolná a riadiaca jednotka – môže byť jednoducho
odmontovaná a vymenená kvôli oprave alebo údržbe

Patentovaná článková
reťaz z vysoko pevného
plastu a sklenými vláknami

Využite naše know-how a rady – te-
lefonicky, pri dodávke systému či pri 
tréningu Vašich zamestnancov - naši 
experti sú plne zaškolení. Môžete sa na 
nich spoľahnúť.

Andreas Kimmerle, zakladateľ spoločnosti 
ErgoPack (v strede) počas školenia prezen-
tačného tímu ErgoPack.

„Garantujem Vám: vyvíjame a vyrábame naše produkty, staráme sa o
svojich zákazníkov podľa svojich najlepších schopností a zabezpečujeme
vynikajúcu úroveň kvality, spoľahlivo a férovo. Naše výrobky do najmenšieho
detailu nasledujú uznávané ergonomické princípy.“

Andreas Kimmerle, 
vynálezca, zakladateľ  

a výkonný riaditeľ spoločnosti ErgoPack

Kde nás nájdete:

ErgoPack Slovakia
EKOBAL s.r.o.
Dolný Lieskov 260 
SK 018 21 Dolný Lieskov
Slovensko

Tel.: +421 (0)42 - 4313303
Fax: +421 (0)42 - 4353243
E-Mail: info@ergopack-slovakia.sk
Web:    www.ergopack-slovakia.sk
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