
Tekstil Bölücüler
Hassas (yarı) mamul ürünler için

uygun maliyetli yeniden kullanılabilir

ambalajlar tasarlıyor ve

üretiyoruz. Ürünlerimiz otomotiv ve

beyaz eşya sektöründe yüksek talep

görmekte ve kapalı taşıma döngüsü

olan herhangi bir sektöre katma değer

sağlamaktadır. Tekstil Bölücüler



Mükemmel Boyutlu Ecobox'lar
 Seçtiğiniz nakliye araçlarına ve standart ayak izlerini aşan yarı

mamul ürünlere mükemmel şekilde boyutlandırılabilen esnek

lojistik taşıyıcılardır. Ecobox'lar ayrıca enjeksiyon kalıplı kutulara

göre çok hafiftir ve böylece ergonomiyi büyük ölçüde iyileştirir.



Vakumlu Tepsiler
 Mükemmel hammadde bilgimizi, PS, PP, PC, PVC veya ABS'den

başlayarak, minimum üretim süresi ile doğru ürünü tasarlıyor ve

üretiyoruz. HDPE ısıl şekillendirmede bile çözümler sunuyoruz.

Boyut ve Kalınlıkta

Çeşitlilik
 1500 x 1250 mm'ye kadar ve 0,2 ile

13 mm arasında değişen malzeme

kalınlıklarıyla her boyutta 

üretebiliriz.



ECOPACK Plastik Palet Kutuları
 Ecopack kılıflı ambalaj kutuları, çelik raflar veya tek kullanımlık karton kutulara göre hafif,

dayanıklı bir alternatif sunar. Kapaklı bir ikiz tabaka HDPE palet ve bir PP plastik kılıftan

oluşur. Geri dönüş nakliyesi için katlanabilirler, böylece karbon ayak izinizi düşürür ve

nakliye maliyetlerini düşürür.

Mevcut Boyutlar
Ecopack'lerimiz 1200x800 /

1200x1000 / 1350x820 / 1500x1200 /

1600x1200 boyutlarında değişken

yüksekliklerde temin edilebilir.



PP BÖLÜCÜLER
 çeşitli malzeme dayanımlarında ve yüzey işlemlerinde PP plastik ayırıcılar geliştirir ve

üretiyoruz. Her amaca uygun çözümler sunuyoruz.PP bölücülerimizin yuvarlatılmış üst

kenarlar ile birlikte ekstra laminasyonu, ek parça koruması ve operatör için daha fazla

güvenlik sağlar.

 
PP Bölücüler, ecobox ya da

ecopack gibi küçük ya da büyük

kutulara yerleştirilebilir. Önden

yükleme amacıyla da yapılabilirler.



ÖRNEK ÇALIŞMALAR-1
Otomotiv sektöründen bir firmanın, merkezi konsolları taşımak için üst düzey bir yeniden

kullanılabilir paketleme çözümü araması üzerine üretildi. Koruma açısından katı

gereksinimlere ek olarak, mümkün olan en yüksek paket yoğunluğunu ve çoklu parça

değişkenlerine uyacak genel bir tasarım talep ettiler. Otomotiv paketleme zorluklarındaki

tecrübemizi farklı paketleme malzemeleri ve hacimlerindeki uzmanlığımızla birleştirerek,

çelik, tekstil ve vakum oluşturma tekniklerini birleştiren eşsiz bir çözüm bulduk.



ÖRNEK ÇALIŞMALAR-2
Gösterge panelleri için plastik alt montaj tedarikçisi olan bir müşterinin, 2 hafta içinde 24

paketleme prototipi talebine istinaden üretildi. Tesislerinde yapılacak bir OEM denetimini

desteklemek için tüm ambalajların zamanında teslim edilmesi çok önemliydi. 
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