
 VERPAKKINGSMACHINE VOOR HET 
 AUTOMATISCH AANPASSEN VAN DOZEN 
 IN ORDERVERZAMELPROCESSEN 

VEILIGE VERZENDING 
De geautomatiseerde sluiting met deksels produceert 
stabiele pakketten en draagt bij aan de onschendbaarheid 
tijdens transport. 

BESPARING OP VERBRUIKSARTIKELEN
De kartonnen doos is aangepast aan de hoogte van de 
producten. Extra fixeermateriaal is overbodig. 

MILIEUVERANTWOORD
JIVARO is een milieuvriendelijk concept. Dankzij JIVARO:

- optimalisatie van de vullingsgraad van de vrachtwagens. 
Daardoor minder vrachtwagens op de weg en een verlaging 
van de CO

2
 uitstoot.

- eenvoudige recycling van de lege kartonnen doos, 
- geen plastic vulmaterialen of andere materialen om te 

recyclen.

Bespaar tot 30% op het verzonden volume!

 OPTIMALE VERHOUDING 
 TUSSEN VOLUME EN 
 VERZENDKOSTEN 

JIVARO produceert een efficiënte 
verpakking met een betere 
verhouding tussen kostprijs en 
verzonden volume.
Onze volledig automatische 
oplossing zorgt voor aanzienlijk 
lagere verzend- en arbeidskosten.
De keuze voor JIVARO betekent 
kiezen voor een betrouwbare, zuinige 
en milieuvriendelijke technologie. 
Optimaliseer uw logistieke activiteiten 
in real time met JIVARO!

JIVARO is een machine voor het sluiten van 
klaargemaakte kartonnen dozen. Het past de 
hoogte van de kartonnen doos automatisch aan 
op de productafmetingen en beperkt zo het 
verzendvolume.

JIVARO

ADVANCED TECHNOLOGIES
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 BEPROEFDE TECHNOLOGIE 
 IN VELE BEDRIJFSTAKKEN 
Meer dan 150 machines 
geïnstalleerd in meer dan 80 
magazijnen wereldwijd. 
Ideaal voor:
- E-COMMERCE    
- KANTOORBENODIGDHEDEN
- RESERVE ONDERDELEN
- ZORG & FARMA
- INDUSTRIËLE BENODIGHEDEN
- TEXTIEL
- PARFUM & COSMETICA

GEBRUIKSVRIENDELIJKE VERPAKKING VAN 
HOGE KWALITEIT 
JIVARO maakt verpakkingen die eenvoudig te openen en te 
hergebruiken zijn. De machine draagt bij aan een positieve 
klantervaring. De kleppen aan de bovenzijde worden 
gevouwen zonder zichtbare lijmstrokenen dus een veiligere 
verpakking met een hogere kwalitateit. 

PRODUCTIECAPACITEIT 
JIVARO produceert maximaal 14 dozen/minuut.

EENVOUDIG ONDERHOUD
De JIVARO machine biedt een eenvoudig toegang voor 
reiniging en onderhoud. Alle instellingen zijn zowel op afstand 
als via het bedieningspaneel te wijzigen. 

 EXTRA KENMERKEN 
- JIVARO is geschikt voor de meest gangbare dozen 
- Tot 4 opslagunits voor de deksels = 4 soorten 

geïndividualiseerde dozen 
- Ergonomisch design = eenvoudige en snelle toevoer van dozen 

uit de opslagunit 

JIVARO
1 
Doosselectie

3 
Afsnijden bovenzijde 
voor lager volume

5 
Plaatsing 

deksel 2
Meting van de 
hoogte van de 

inhoud en insnijding 
van de 4 hoeken

4
Vouwen van de kleppen

 DE 5 STAPPEN VAN HET JIVARO-PROCES 

SUPPLY CHAIN SOLUTIONS

contact-benelux@savoye.com
www.savoye.com


