BESTELLINGEN OPTIMAAL KLAARMAKEN
VOOR VERZENDING: ONZE OPLOSSING
PAST AUTOMATISCH DE HOOGTE VAN DE
VERPAKKINGEN AAN

INTELIS JIVARO ® is een
machine voor het sluiten van
klaargemaakte kartonnen
dozen. De hoogte van de
kar tonnen doos wordt
automatisch aanpast aan
de vulhoogte, zodat het
verzonden volume te beperkt
blijft.

Geoptimaliseerde
verhouding tussen
d e a fm et i ng e n e n
de kostprijs van de
verzending
INTELIS JIVARO ® produceert
een efficiënte verpakking die
een oplossing biedt voor de
problematiek van de kostprijs per
verzonden volume.
O n z e 10 0 % a u t o m a t i s c h e
oplossing verlaagt de verzend- en
arbeidskosten aanzienlijk.
Door voor INTELIS JIVARO ® te
kiezen, beschikt de logistiek
expert over een betrouwbare,
zuinige en milieuvriendelijke
technologie.
O pti m a li s e e r u w l o g i s ti e ke
activiteiten in real time met
INTELIS JIVARO® !

Beveiligde verzending

De geautomatiseerde sluiting met
beschermend omhulsel draagt bij
aan de stabiliteit van de pakketten
en minimaliseert de kans op schade
tijdens het vervoer.

Materiaalbesparing

De kartonnen doos is aangepast aan
de hoogte van de klaargemaakte
producten, waardoor ex tra
fixeermateriaal overbodig is.

Milieuverantwoord

I N T EL I S J I VA R O ® i s e e n
milieuvriendelijk concept.
Voordelen INTELIS JIVARO®:
- optimalisatie van de vulling van
de vracht wagens; bijgevolg
vermindering van het aantal
vrachtwagens op de wegen en
verlaging van de CO2-uitstoot,
- afname van het gebruik van
karton,
- eenvoudige recyclage van de lege
kartonnen doos,
- g e e n te r e cyc l e r e n p l a s ti c
vulmaterialen of andere materialen.
Bespaar tot 30% op het verzonden
volume!
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Gebruiksvriendelijke verpakking van hoge kwaliteit
INTELIS JIVARO® ontwerpt een gemakkelijk te openen en gemakkelijk
te hergebruiken verpakking die een unique sellingpoint garandeert.
De kleppen aan de bovenzijde worden gevouwen zonder zichtbare
hechting, waardoor de veiligheid en de kwaliteit van de verpakking
worden verhoogd.

Efficiënte productiecapaciteit
INTELIS JIVARO® produceert maximaal 15 dozen/minuut.

Extra kenmerken

Vereenvoudigd onderhoud
INTELIS JIVARO® maakt een gemakkelijke toegang mogelijk voor de
reiniging en het onderhoud. Alle programmeringen zijn toegankelijk op
het bedieningspaneel en/of op afstand.

INTELIS JIVARO® past zich aan
verschillende soorten karton aan
Tot 4 magazijnen voor de
plaatsing van het beschermend
omhulsel = 4 soorten
geïndividualiseerd karton
(drukwerk)
Ergonomisch design =
eenvoudige en snelle toevoer
aan het magazijn

De 5 stappen van het INTELIS JIVARO®-proces
BEPROEFDE
TECHNOLOGIE IN VELE
BEDRIJFSTAKKEN

1 Selectie van de juiste doos
3 Markering

2

van het
5 Plaatsing
beschermende

Meting van de hoogte van
de inhoud en insnijding
van de hoeken

omhulsel

4

Vouwen van de kleppen

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

Meer dan 100 machines geïnstalleerd
op meer dan 80 logistieke locaties
in de wereld. In het bijzonder
geschikt voor:
E-COMMERCE
KANTOORBENODIGDHEDEN
ONDERDELEN
GEZONDHEID &
FARMACEUTISCHE
PRODUCTEN
INDUSTRIËLE
BENODIGDHEDEN
TEXTIEL
PARFUM & COSMETICA

