VERPAKKINGSMACHINES

EEN COMPLETE
SERIE
OPLOSSINGEN
VOOR
GEAUTOMATISEERD
VERPAKKEN
DOOR INTELIS

ALGEMEEN
OVERZICHT

Specifieke kenmerken
De verpakkingsmachines van INTELIS kunnen in elke fase van
het verpakkingsproces worden ingezet: opbouw van de doos,
productbescherming en afsluiting van de doos. Het hele proces
is geautomatiseerd!

Geautomatiseerde oplossingen voor het
fixeren van doosinhoud

DE CONCEPTEN
VAN INTELIS

Voordelen:
n Minder

vul- en fixeermaterialen
n  Goederen worden beter beschermd
n Een goed verpakt product draagt bij aan een beter merkimago
n Lagere arbeidskosten
n Lagere transportkosten
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1
Opbouw doos

INTELIS PAC 600®
Uitgiftemachine met of
zonder krimpfolie.
Voordelige doos, bestand
tegen schokken en
stapelbaar.

3
Productbescherming

4
Vullen

INTELIS
PAC 600®

Deksels, afsluiten

INTELIS PAC 600® krimpfolie
De INTELIS PAC 600 is een complete en geautomatiseerde verpakkingsmachine: van doosvorming
tot fixeren.
Het is onmogelijk om tijdens verzending de doos
onopgemerkt even snel te openen en te sluiten.
Daardoor zorgt de INTELIS PAC 600® machine
ervoor dat de verzonden goederen veilig aankomen.
De machine bouwt dozen die zeer geschikt zijn om
te stapelen of te palletiseren. Zodoende komen ze
ongeschonden aan.
Eenvoudig te openen doos. Snijden is niet nodig
dankzij handige aftrekstrip op de bodem.
Recycling: de folie wordt niet aan de doos gehecht,
zodat de materialen na ontvangst makkelijk te
scheiden zijn.
Nog een voordeel: het orderverzamelen wordt
vereenvoudigd door het ontbreken van flappen aan
de doos.

Plastic folie wordt
in de doos gelegd

®

De inhoud wordt
met krimpfolie
verzekerd

Kartonnen
doos zonder
bodem
Kartonnen bodem
wordt aangebracht
en vastgelijmd

Deksels, aanbrengen

INTELIS C12 and C24

Thermische krimpfolie
Kwalitatief hoogwaardig
fixeren.

Plaatsen van een kartonnen wig
Een eenvoudig en efficiënt concept: een kartonnen
wig wordt in de doos geplaatst om de inhoud op zijn
plek te houden. Lijm is niet nodig.
De gebruikte materialen zijn allemaal hetzelfde,
waardoor recyclen makkelijker wordt.

INTELIS
HELOVA®
Airbags
Kwalitatief hoogwaardig
fixeren.
Lade voor op te bouwen
dozen.

Afdekplaat wordt
geplaatst bovenop
inhoud

De flappen van
de plaat worden
omgevouwen
waardoor goederen
op hun plaats blijven

INTELIS JIVARO®
INTELIS
FIXEREN

Afdichtmachine past de hoogte
van de dozen aan op basis van de inhoud.

Fixeren door middel van
karton.
Kwalitatief hoogwaardig
fixeren.

INTELIS E-JIVARO

INTELIS E-WRAP
Karton wordt om het product gevouwen. Speciaal voor e-business.

Past de hoogte van de dozen aan op de inhoud.
Speciaal voor e-business.

INTELIS HELOVA® fixeren met
luchtkussens
De INTELIS HELOVA® machine maakt gebruik
van luchtkussens voor het veilig vervoeren van de
goederen.
De hoeveelheid lucht in het luchtkussen is afhankelijk
van de overgebleven ruimte en de positie van de
goederen in de doos.
INTELIS HELOVA® is speciaal ontworpen voor
goederen die extra bescherming nodig hebben.

De bovenkant wordt
beschermd door
luchtkussen

De hoeveelheid lucht
kan worden aangepast
aan de hoeveelheid
lege ruimte

Het kartonnen deksel
wordt aangebracht
en houdt de
afdekplaat stevig op
zijn plaats
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Minder lege ruimte dankzij 			
de INTELIS JIVARO®
De INTELIS JIVARO past automatisch de hoogte van
de dozen aan op de hoogte van de goederen en sluit de
doos vervolgens af. Vulmateriaal is niet nodig. Klanten
ontvangen een compacte en stevige doos.
INTELIS JIVARO® is milieuvriendelijk: er zijn geen
fixeermaterialen nodig, er kunnen meer dozen mee op
1 vracht en daardoor zijn dus minder ritten nodig!
De INTELIS E-JIVARO is een verpakkingsmachine die
speciaal ontworpen is voor e-commerce doeleinden.
De INTELIS E-JIVARO kan dozen maken die door de
brievenbus kunnen; oftewel op A4 formaat met een
dikte van 30 mm of meer. De INTELIS JIVARO® heeft
een minimum verpakkingshoogte van 50 mm. De dikte
van het pakket is afhankelijk van het product, zoals
foto albums, boeken, textiel, farmaceutische producten
enzovoorts.
®

Het hoogste item wordt
bepaald
en
vervolgens
worden de 4 hoeken van
de doos tot die hoogte
ingesneden

Het overbodige
karton wordt
weggesneden
De flappen
worden
gevouwen

Het deksel wordt
aangebracht

Verpakken door omvouwing
(INTELIS E-Wrap)
De INTELIS E-Wrap machine wordt gebruikt
in een ‘pick-then-pack’ situatie en kan op drie
manieren worden ingezet:
n Het veilig en op maat verpakken van een
product met omvouwen en vastlijmen.
n B ij het orderverzamelen met twee pickstations en rollenbanen.
n Etiketteren.
De INTELIS E-Wrap machine kan tot 15 verpakkingen per minuut verwerken.
De INTELIS E-Wrap is ideaal voor bedrijven die
producten normaal gesproken in enveloppen
versturen: e-commerce, boeken, dvd’s, cd’s,
cosmetica, textiel enz.

contact-benelux@savoye.com
Tel. +32 474 48 01 43
www.savoye.com

Plaatsing van de
producten op het karton

Het karton wordt
gevouwen en afgesloten

De doos is klaar voor het
etiket en verzending

Design AGENCE

DE CONCEPTEN
VAN INTELIS

Een innovatief verpakkingsconcept

