LANDBRUK
EMBALLASJE SOM EGENPRODUSERT FERSKVARE
Landbruksemballasje produseres i mange formater og fasonger.
Emballasje til frukt og grønt produseres i både bølge- og massivpapp og må oppfylle en rekke viktige krav.
Vår kunnskap på området sikrer ditt produkt maksimal lønnsomhet gjennom effektiv pakking og lagring
samt optimal profilering og synlighet i butikk. Større miljøgevinst kommer på kjøpet!

- SPESIALTILPASSET LANDBRUK

Jigg

En jigg passer til små serier eller der det er ulønnsomt å investere i automatisk
pakking. Jiggpakking kan ofte erstatte dyre emballasjeløsninger som for
eksempel esker med automatbunn, m.m.

ESKEREISERE T2 OG T3

Maskinbeskrivelse

Vi mener at maskiner og emballasjekonstruksjon hører tett sammen.
Derfor arbeider emballasjekonstruktørene og pakketeknisk side om side i et
felles lokale. Den daglige kontakten gjør at maskiner og emballasje enkelt kan
utvikles parallelt for et best mulig sluttresultat.
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Svært enkelt
Funksjonene er svært enkle.
Operatøren legger et emne på
jiggen og trykker ned. Esken vil
da reise seg og klaffer brettes
automatisk i riktig rekkefølge.
På denne esken brettes de
forlengede kortsidene over
slik at de låses og det dannes
trekanthjørner for ekstra
stablestyrke.
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Alternative
(1, 2 eller 3)
plasseringer av
stableaggregat

Dette er en solid maskin som er konstruert med tanke på lang
driftstid og enkelt vedlikehold. Som vist, kan man velge mellom
forskjellige emballasjekonstruksjoner, men disse er bare noen
få eksempler på hva som kan reises. Flere kan også kombineres
i samme maskin.
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Eskene formes rundt et stempel som byttes ved formatendring
av lengde og bredde. Stempelet drives med veivbevegelse fra
en elektrisk motor, noe som resulterer i høy kapasitet og lite
vibrasjoner.

Fordeler med jigg
• Vi skreddersyr jiggene til hvert enkelt
størrelse og hvert enkelt produkt.
• De produseres av konstruksjonsplast (POM),
og rustfritt stål.
• Vi leverer bordmodeller, men også komplette
pakkestasjoner med emballasjemagasin.
• Pakkestasjonene kan leveres med elektrisk
høydejustering for tilpassing til operatøren.
• Det kan benyttes et utall av forskjellige
emballasjekonstruksjoner.

Transporten av pappemner fra magasinet og fram til stempelet
er også elektrisk. Dette gir høy presisjon ved limpåføringen og
gjør omstilling mellom forskjellige formater enkel. Limet
som benyttes er smeltelim. Vi har aggregater fra Robatech
som standard, men annet fabrikat kan leveres ved behov.
Formatomstilling skjer hovedsakelig ved å betjene sveiver med
telleverk, og i noen tilfeller ved å bytte formatdeler. Om ønskelig,
kan automatisk omstilling leveres mot pristillegg.
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Hvert år produserer TECO over 200 maskiner. De eksporteres til
land over hele verden og kjennetegnes av høy driftssikkerhet
og svært gunstige priser.

Elektrisk
høydejustering
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T2 eskereiser

3540

T3 er i prinsippet en T2 med en ekstra stasjon.
Dette er maskinen som anbefales hvis man skal
benytte massivpapp, men den gir også mulighet for
å reise mer avanserte emballasjekonstruksjoner.

Som standard er maskinene påmontert 2 stk. fi rkantrør under
rammen, slik at de enkelt kan fl yttes med gaff eltruck.
Etter maskinen kan et stableaggregat for ferdige esker plasseres.
Dette betjenes fra samme operatørpanel som oppreiseren.
Man kan her velge antallet esker pr. stabel etc.

Alternative
(1, 2 eller 3)
plasseringer av
stableaggregat
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ENKELT OG RIMELIG HJELPEMIDDEL

2060

1560

opp til ca. 35 esker/min., avhengig av eskekonstruksjon.
Kapasitet:

Glomma Papp er sist tildelt de prestisjetunge prisene
Scanstar 2018 og Worldstar 2017 for både emballasje og display.

5760

PAKKETEKNISK
AVD.

Kasser til tørre, fuktige, tunge, lette,
robuste og skjøre produkter.
Eske med overbrett på kort- og langside
Tette hjørner og tilbakebrettede kortklaffer
gir god stablestyrke. Enkel pakking av
produkter og godt innsyn.
8-kantet eske med god stablestyrke
og enkel stabling.

Enkel eske med god stablestyrke
og enkel stabling.

Tormod Knudsen
Serviceteknikker
tormod.knudsen@glommapapp.no
Mobil: +47 975 99 674

Esker med
fasthengende lokk
som enkelt lar seg fjerne
av sluttbruker.
Tradisjonell eske
til f.eks. landbruksprodukter.

Displayeske som kan kombineres
med et seperat lokk.

André Voltersvik
Senior KAM, Pakketeknisk avd.
andre.voltersvik@glommapapp.no
Mobil: +47 977 79 203

EMBALLASJE

Vi har et stort utvalg av emballasjeløsninger - konstruert for å tåle tøff håndtering.

Lars Henrik M. Haakonsen
KAM, Emballasje
lars.haakonsen@glommapapp.no
Mobil: +47 952 27 974

• Ulike emballasjeløsninger
• Komplett løsning med
maskiner og emballasje
• Økonomisk gunstige
• Stor stablestyrke
• Trykk/ profilering

Fra plate til ferdig
stablet eske
Helautomatisk eskeproduksjon tilpasset
din virksomhet. Glomma Papp kan levere
en rekke konstruksjoner for de fleste
behov innen landbruk og bakeri.

Vi leverer utstyret

Vi leverer maskiner fra
kjente europeiske produsenter,
men utvikler og produserer også vårt eget
utstyr i samarbeid med andre maskinprodusenter.
Egenproduksjon gjør at vi etter hvert eneste avsluttet prosjekt har
lært noe nytt som vi tar med oss videre til det neste. For kundene våre betyr det
at de får nærhet til service og assistanse, og at de lett kommer i kontakt med
personer som kjenner den aktuelle leveransen.
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Effektiv og lønnsom

PÅ JAKT ETTER SMARTE PAKKELØSNINGER?

Hjørnekonstruksjoner for
optimal stabilitet og kvalitet
1 - 3 Standard hjørnekonstruksjon.
1

2

2

4 - 5 Tilvalg hjørnekonstruksjon.
4

5
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