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ATS-Tanner Polska Sp. z o.o

Ofﬁce building – Room C4
ul. Gen. L. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno
tel.: 22 842 75 84, fax: 22 842 09 54
info@ats-tanner.pl, www.ats-tanner.pl

SZwAjCArSKA FIrMA ATS-TANNEr jEST
PrODUCENTEM I DOSTAwCą UrZąDZEń
OrAZ MATErIAłów EKSPLOATACyjNyCh
DO bANDErOLOwANIA.

Nasza paleta produktów obejmuje maszyny:
stołowe, wolno stojące oraz modele w pełni
zautomatyzowane:
n maszyny oparte na technologii heat-seal:
ATS-CE, ATS-MS 420S, ATS-MSX-420

n

Coffee Service Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 26/U7, 02-306 Warszawa
tel.: (+48 22) 625 15 10
fax: (+48 22) 658 31 77
biuro@coffee-service.eu

www.coffee-service.eu

n
n
n
n
n
n
n
n

w OFErCIE:
automaty pakujące w gotowe torebki
automaty formująco-dozujące
dozowniki wagowe kombinacyjne
dozowniki wolno stojące
laserowe nacinanie i perforowanie folii i laminatów
kontrolery wagi
wykrywacze metalu
zgrzewarki, mieszarki
podajniki, odbiorniki, przenośniki

FAN-PAK POLSKA oferuje szeroką gamę urządzeń
stosowanych w procesie pakowania produktów:

FAN-PAK POLSKA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka komandytowa
ul. Janikowska 25, 61-070 Poznań
tel. kom.: 607 040 521, e-mail: fanpak@fanpak.pl

www.fanpak.pl

Jurmet Sp. z o.o. sp. k.

ul. Antoniewo 8, 87-162 Lubicz
tel.: 56 678 27 77
e-mail: jurmet@jurmet.com.pl

n

n
n

zaklejarki do kartonów 3M Matic – półautomatyczne
i automatyczne, do zaklejania kartonów taśmami
klejącymi; przenośniki rolkowe; różne akcesoria
do zaklejarek
wiązarki – ręczne akumulatorowe, do spinania taśmą
opakowań jednostkowych i zbiorczych
ręczne aplikatory klejów i taśm klejących

PrODUCENT wySOKIEj KLASy MASZyN
DO CIęCIA I PrZEwIjANIA wSZELKIEgO TyPU
MATErIAłów OPAKOwANIOwyCh
(FOLII, PAPIErU, LAMINATów, FOLII APET,
FOLII ALU, ETyKIET ETC.).

www.jurmet.com.pl

MOSCA – niemiecki producent wysokiej klasy wiązarek
do zabezpieczania towaru za pomocą taśm PP i PET.

MOSCA DIRECT POLAND Sp. z o.o.

ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
tel.: 22 870 00 33, fax: 22 201 18 41
mdpinfo@mosca.com

www.mosca.com

MULTIVAC Spółka z o.o.

Natalin, ul. Ziemska 35, 21-002 Jastków
tel.: +48 81 746 67 00
fax: +48 81 746 67 01
mupl@multivac.pl

www.multivac.pl

Oferta:
Wiązarki półautomatyczne
n Wiązarki automatyczne, prasy do palet i foliarki
– możliwość integracji z linią produkcyjną
n Taśmy wiążące PP i PET
n Części zamienne do wiązarek Mosca
n Autoryzowany serwis
n

n

maszyny ze zgrzewem zimnym za pomocą
ultradźwięków: US-2000 AD, US-2000 ADV,
US-2000 LD1, US-2000 RDV, US-2100

Oferujemy również bogaty wachlarz taśm
banderolujących o różnej grubości i szerokości
oraz pełen zakres usług serwisowych
n taśmy papierowe
n taśmy foliowe bezbarwne i kolorowe
n taśmy zadrukowane

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

zadruki folii
torebki z fałdą boczną
saszetki Doypack
opakowania do tytoniu
wentyle
zamknięcia strunowe
studio graﬁczne
opakowania ekologiczne i biodegradowalne
usługowe pakowanie
sklep internetowy
pneumatycznie napędzane tłokowe pompy
dozujące kleje

Oferujemy urządzenia oraz części zamienne.
Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dostarczamy także materiały eksploatacyjne:
kleje – wodne i termotopliwe do łączenia rozmaitych
powierzchni
n taśmy PET, PP oraz poliestrowe miękkie (WG)
n

Produkujemy następujące typy maszyn:
bobiniarki przeznaczone do szerokiej wstęgi
o szerokości roboczej do 2200 mm
n bobiniarki do wąskiej wstęgi od 250 mm do 600 mm
szerokości roboczej
n przewijarki do etykiet PP oraz samoprzylepnych
n przewijarki korekcyjne (maszyny doktor)
– przewijanie w skali 1:1
n krajarki do cięcia gilz tekturowych ręczne
i automatyczne
n

Obsługiwane branże:
Producenci tektury falistej i opakowań
n Logistyka i handel wysyłkowy
n Poligraﬁa i kolportaż
n Przemysł spożywczy
– wiązarki ze stali nierdzewnej
n Przemysł farmaceutyczny
n

MULTIVAC jako wiodący na świecie producent dostarcza najlepsze rozwiązania opakowaniowe,
stosowane do pakowania artykułów spożywczych, sprzętu medycznego oraz towarów przemysłowych.
MULTIVAC w swojej ofercie posiada również urządzenia ﬁrmy TVI do zamrażania i hartowania mięsa
oraz porcjowania i automatycznego ładowania gotowych porcji do opakowań.
Nasze portfolio produktów obejmuje również urządzenia dla przemysłu ﬁrmy BIZERBA.
Koncepcja inteligentnej linii MULTIVAC to:
n maszyny pakujące (termoformujące, traysealery, komorowe oraz flow-pack) n urządzenia do obkurczania
n rozwiązania do automatyzacji procesów produkcji n wysokociśnieniowa obróbka artykułów spożywczych HPP
n systemy kontrolne i systemy znakowania n urządzenia do zamrażania, hartowania i porcjowania
n wagi, krajalnice n folie i materiały eksploatacyjne
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POLSKI PrODUCENT MASZyN I LINII PAKUjąCyCh
OrAZ SySTEMów wSPOMAgAjąCyCh PAKOwANIE
PrODUKUjEMy:
Maszyny typowe oraz indywidualnie dopasowane
do wymogów klienta.
n Maszyny do pakowania produktów sypkich,
granulowanych i pylących.
n Maszyny automatyczne i półautomatyczne.
n Podajniki i transportery.
n

Oferujemy rozwiązania w zakresie
maszyn i linii pakujących począwszy od pakowania
jednostkowego poprzez
pakowanie zbiorcze np. w kartony
aż do automatycznego paletyzowania
w końcowym etapie produkcji.
Prowadzimy serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny.
w OFErCIE:
n zgrzewarki do torebek foliowych,
barierowych/próżniowe torebki barierowe:
strunowe, torebki doypack, torebki z korkiem
n owijarki mobilne akumulatorowe i automaty
do paletyzacji folią stretch ﬁrmy Packmore i Noxon
n folie stretch makroperforowane, folie siatkowe
n maszyny do pakowania na tackach (pakowanie
próżniowe i map), traysealery i maszyny do
termoformowania
POLPAK SP. Z O. O.
PrODUCENT MASZyN PAKUjąCyCh.
OFErUjEMy INNOwACyjNE rOZwIąZANIA
I DOśwIADCZENIE w PAKOwANIU.
n

n

Poziome maszyny pakujące typu Doypack,
saszetkarka z systemem wklejania korka
lub zamknięcia strunowego
kartoniarki i systemy kartonujące
– Case Erector

SZErOKI ASOrTyMENT
SySTEMów PAKUjąCyCh DLA PrZEMySłU:
SPOŻywCZEgO, wyDObywCZEgO I ChEMICZNEgO
n pionowe maszyny pakujące
n wagi kombinacyjne i liniowe
n dozowniki objętościowe
n kartoniarki poziome i pionowe
do opakowań jednostkowych
n systemy grupowania i pakowania
w kartony zbiorcze i tacki

n
n

Linie ważąco-pakujące.
Maszyny dostosowane do opakowań foliowych,
wiaderek, słoików, kartonów.

Zapewniamy rzetelny serwis
i fachowe wsparcie techniczne.

n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

PrISMA – wagi kontrolne, wykrywacze metalu,
detektory X-Ray
PFM/MbP – dozowniki wagowe, pionowe i poziome
maszyny pakujące typu flowpack
IMbALL – wysokowydajne maszyny do formowania,
ładowania i zamykania kartonowych pudeł
FUTUrA rObOTICA – maszyny do pakowania zbiorczego, kartonowania oraz robotyzacja i paletyzacja
MF – maszyny do pakowania w sticki
i płaskie saszetki.

folie wieczkowe barierowe peel i antyfog
urządzenia do napełniania poduszek
i zabezpieczania ładunku
folie poduszkowe i pęcherzykowe
pistolety do klejów hotmelt
kleje hotmelt
maszyny do pakowania próżniowego
w torebki barierowe
ręczne maszyny drukujące do opakowań
Dozowniki wagowe, objętościowe,
do płynów rzadkich i gęstych
Linie wiaderkowe
Linia do pakowania
w worki papierowe/foliowe
Systemy paletyzujące
Systemy Dystrybucji Produktów
Innowacyjne rozwiązania,
dostosowane do potrzeb klienta
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

rodzaje pakowanych produktów: makarony; płatki
śniadaniowe, chrupki; słodycze (cukierki, ciastka);
mrożone owoce i warzywa; pyzy, pierogi, uszka; sól, ryż,
kasze; bakalie, przyprawy; nawozy, chemia gospodarcza,
kosmetyki; torf, kora, pelet, węgiel eko-groszek.
n
n
n

Projektowanie, budowa, uruchamianie
kompletnych linii pakujących
Opatentowane rozwiązania technologiczne
Szybki serwis

NULKA Anna Warchoł

Sufczyn 272A, 32-852 Dębno
tel.: 14 66 58 743
tel. kom.: 731 668 552
ﬁrma@nulka.eu

www.nulka.eu

PACKSOL
Ryszard Warczyński

ul. Odonica 2, 62-200 Gniezno
tel./fax.: 61 425 13 73, kom.: 601 997 535
e-mail: rwarczyn@gmail.com

www.packsol.pl

Pakmar Sp. z o.o.

ul. kajakowa 1, 02-838 Warszawa
Rębków, Zacisze 11, 08-410 Garwolin
tel.: 25 683 09 03, 22 899 32 25
maszyny@pakmar.com.pl, pakmar@pakmar.com.pl

www.pakmar.com.pl

POLPAK Sp. z o.o.

ul. kabrioletu 4, 03-117 Warszawa
e-mail: polpak@polpak.pl
tel.: +48 22 614 49 48, tel.: +48 22 811 81 65
fax: +48 22 814 36 36, www.polpak.pl

RADPAK Fabryka
Maszyn Pakujących Sp. z o.o.

ul. Okrężna 2, 87-800 Włocławek
tel.: +48 54 412 55 00, fax: +48 54 412 55 01
info@radpak.pl, www.radpak.pl

FIrMA gErhArD SChUbErT gMbh jest średniej wielkości przedsiębiorstwem rodzinnym
zatrudniającym obecnie 1300 pracowników na całym świecie.

SChUbErT OFErUjE wySOCE ELASTyCZNE MASZyNy DO PAKOwANIA I NAPEłNIANIA,
jak również formierki, napełniarki i maszyny zamykające dowolnego typu i dla dowolnej branży.
Urządzenia TLM ﬁrmy Schubert są w stanie w sposób łatwy i przejrzysty zapakować każdy produkt.
Skrót TLM oznacza „Top-Loading-Machine”. Wraz z maszynami pakującymi systemu TLM
ﬁrma Schubert oferuje również bogaty program usług serwisowych.
www.schubert.group
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Gerhard Schubert GmbH

Hofäckerstraße 7, 74564 Crailsheim, NIEMCy
e-mail: info@gerhard-schubert.de
tel.: +49 7951 400-0
fax: +49 7951 85 88

www.schubert.group
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OFErUjEMy:
n

SMIT

Majdan 85E (od ul. klubowej), 05-462 Wiązowna
tel./fax: 73 44 53 000, ofﬁce@smit-tech.eu

www.smit-tech.eu

n

n

maszyny pakujące
– pakowanie poziome flowpack i kartonowanie
– pakowanie pionowe
– pakowanie artykułów technicznych w worki PE i kartony
urządzenia kontroli jakości dla przemysłów spożywczego i farmaceutycznego
– wagi kontrolne
– detektory metali, rentgeny przemysłowe
części zamienne, serwis

OFErUjEMy:
n

Porąbki 26, 46-325 Rudniki
tel. kom: +48 608 359 428
tel.: +48 34 359 51 01, fax.:+48 34 359 15 81
bok@solidpack.pl

www.solidpack.pl

Trepko S.A.

ul. Roosevelta 116, 62-200 Gniezno
tel.: 61 426 50 41, fax: 61 426 50 68
info@trepko.com

www.trepko.com

n
n
n
n
n

Maszyny i linie pakujące w taśmę
z folii termokurczliwej
Maszyny pakujące w półrękaw z folii termokurczliwej
Tunele obkurczające
Owijarki palet OP
Przemysłowe systemy pakowania i transportowania
Automaty i Półautomaty owijające z zamknięciem
w tuleje z folii termokurczliwej lub rozciągliwej

śwIATOwy DOSTAwCA AUTOMATów PAKUjąCyCh
DLA PrZEMySłU SPOŻywCZEgO
n rozwiązania dla indywidualnych potrzeb
n uniwersalność automatów
n niezawodność maszyn i usług
n kompleksowość rozwiązań
Serwis pogwarancyjny
sprzedaż części zamiennych
doradztwo techniczne

NOwy hUb LOgISTyCZNy API grOUP

Firma API Group przenosi swoje centrum dystrybucyjne w Am-

sterdamie do SEGRO Park Amsterdam Airport (SPAA), tworząc hub

logistyczny dla lepszej obsługi klientów regionalnych. Powierzchnia

magazynowa i biurowa o powierzchni 1700 m2, zlokalizowana

w pobliżu lotniska Schiphol zapewni ﬁrmie nowoczesną lokalizację,

z której będzie ona mogła dystrybuować całą gamę folii do uszla-

chetniania do swojej europejskiej bazy klientów. Po przejęciu Am-

sterdam Metallized Products (AMP) w 2016 roku API Group z po-

wodzeniem przeniosła wytwarzanie produktów do powlekania

i laminacji wcześniej zlokalizowane w Amsterdamie do innych za-

kładów API w Wielkiej Brytanii i Dunmore w Niemczech.

Nowy zakład w Amsterdamie będzie pełnił funkcję hubu dla działal-

ności ﬁrmy w zakresie produkcji folii w Europie kontynentalnej, obsłu-

gując przede wszystkim kraje Beneluksu, Niemcy i Skandynawię.

Włoskie, francuskie, brytyjskie i polskie placówki dystrybucyjne uzu-

pełniają sieć, zapewniając serwis lokalny i wspierając regionalny.

Zespół API zostanie przeniesiony do nowo wybudowanego, wy-

sokiej jakości budynku, który posiada szereg cech przyjaznych dla

środowiska i został wyposażony specjalnie dla potrzeb dystrybucyj-

nych ﬁrmy. Położenie w pobliżu lotniska Schiphol w Amsterdamie,

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Automaty wielozadaniowe AW
Tackarki
Zgrzewarki
Transportery, stoły obrotowe i inne urządzenia
Serwis maszyn pakujących
Folie, materiały opakowaniowe i opakowania
Materiały eksploatacyjne i części zamienne
do maszyn pakujących
Automaty do napełniania i zamykania gotowych pojemników (aseptyczne liniowe, rotacyjne, karuzelowe)
Automaty do napełniania butelek
Linia do napełniania i koagulacji sera U.F.
Automaty do formowania i owijania kostek
Automaty do pakowania kanapek
Automaty do formowania, napełniania i zamykania
opakowań
Linia do pakowania w bloki
Systemy pakowania zbiorczego

głównych tras autostradowych i głównych portów oznacza, że jest

strategicznie usytuowany, aby zaoferować europejskim klientom

API doskonałe opcje logistyczne w łańcuchu dostaw.

Oskar Schnitzer, szef sprzedaży w regionie obsługiwanym przez

nowe centrum dystrybucyjne, powiedział: (...) Nowa lokalizacja po-

zwoli nam na dalsze zaspokajanie potrzeb klientów. Usytuowanie w po-

bliżu lotniska Schiphol oraz zrównoważona i innowacyjna przestrzeń,

którą zapewnia nam nowy zakład, to idealne miejsce do najlepszej ob-

sługi naszych klientów z krajów Beneluksu i Niemiec. To kolejny duży

krok naprzód w optymalizacji śladu węglowego grupy, aby jak najlepiej

służyć naszym klientom i chronić środowisko.

Wynajmując tak elastyczny obiekt, w krótkim okresie będziemy posia-

dać zakład, który pozwoli nam zlokalizować zasoby i inne materiały

grupy w celu ograniczenia potencjalnego wpływu Brexitu, a w średnim

okresie zapewni możliwość dalszego rozwoju – dodał Dino Kiriako-

poulos, CEO API Group. – Jednocześnie informujemy, że Pim Honig, dy-

rektor generalny naszego zakładu produkcyjnego w Amsterdamie, zrezy-

gnował ze stanowiska w celu podjęcia nowych wyzwań zawodowych. (...)
OPrACOwAnO nA PODStAwIE InfOrmACjI fIrmy API GrOuP
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