
www.socosystem.com

Forøg produktiviteten 
med soco systems  
fleksible pakkepladser



Pak, luk og læs
fra samme sted
Pakkepladsen med boome-
rang giver mulighed for at ud-
føre tre operationer inden for
et meget begrænset areal, ca.
8m2:

■ Kartonrejsning og fasthold-
else af den tomme karton.
Operatøren har begge hæn-
der fri til fyldning.

■  Kartonlukning i top og
bund, hvorefter kartonen
kører ud på rullebanen og
akkumuleres lige bag opera-
tøren.

■  Kartonerne palleteres, når
akkumuleringstrækningen
er fyldt op.

Øget produktivitet, 
pænere og bedre
lukning af kartoner, 
mulighed for at flytte,
ændre og bygge videre
på pakkepladsen. 
Det er nogle af de for-
dele, der opnås ved in-
vestering i en fleksibel
pakkeplads fra SOCO
SYSTEM.

Rustfrit stål til
våde miljøer
SOCO SYSTEMs produktpro-
gram leveres i galvaniseret
eller rustfrit stål.

SOCO SYSTEMs tapedispensere
er gennem mange års erfaring
fra brugersiden udviklet til det
optimale værktøj. 

Indstilling til ny kartonstørrelse
klares hurtigt og let.

De højdejusterbare ben leveres
med plastfod som på billedet,
med fodplade til gulvmontage
eller med bremsehjul til hurtig
flytning.

Flexibaner kan
svinges og drejes til
ønsket position.
Længden kan varieres
fra 1520 mm til 5350
mm.
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Effektive pakkepladser
i dag og i morgen



Pakkepladsen med boome-
rang omfatter:

1. Boomerangen er sammensat
af rullebaner før og efter karton-
lukkeren samt en flexikurve.

2. Den halvautomatiske karton-
lukker model T-10 lukker kar-
tonerne i top og bund.

Hele systemet kan justeres til
korrekt arbejdshøjde og med
fald til akkumuleringsdelen.

Systemet består af stan-
dard moduler som kan sættes
sammen til andre løsninger.

Behov for øget mobilitet lø-
ses med bremsehjul som
monteres direkte på benene.

Akkumulering der
giver frie hænder
Drejebordet anvendes til ak-
kumulering af detailproduk-
ter. Bordet frigør operatøren til
andre opgaver, uden at det er
nødvendigt at afbryde produk-
tionen.

Produkterne kører rundt
på drejebordet og er altid
inden for operatørens række-
vidde. Rationel arbejdsgang
og ergonomisk korrekt ar-
bejdsstilling. 

Kartonlukker der selv indstiller sig til
nyt format

Model T-55 er til pakkepladser
hvor der lukkes mange for-
skellige kartonstørrelser.

Rullebanen foran maskinen er
forsynet med kartonholder og
fungerer som pakkebord.

Kartonen foldes ud. Forflap og endeflap bøjes mod
skinnen.

Kartonen føres ned på skin-
nen og trækkes tilbage, og
yderflappene lukkes.

Kartonen fastholdes, og er nu
klar til fyldning.

Pakkebord der øger produktiviteten
F-100 monteres på kartonlukkeren, fås også i en udgave der
skubber den fyldte karton ind i kartonlukkeren (F-100-P).

Treflapfolder
Letter indføringen af karto-
nerne. Operatøren folder 
bageste flap, samtidig føres
kartonen ind i maskinen.
(Passer til model T-10)

Ring til os!
Vi rådgiver dig i forhold til
dine nuværende og fremti-
dige pakkebehov og giver
dig et konkret forslag og 
tilbud.

SOCO SYSTEMs bremsehjul 
er kraftigt dimensionerede 
og med effektive bremser, 
der bremser i både køre- 
og drejeretning.
Hjulene er standard på dreje-
bordet.

Drejebord
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Ring, skriv eller besøg os:

SOCO SYSTEM A/S
Helgeshøj Allé 16D . 2630 Tåstrup . Danmark
Tel +45 43 52 55 66 
Fax +45 43 52 81 16
info@socosystem.com

www.socosystem.dk

Din SOCO SYSTEM forhandler:
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Forberedt til
fremtiden
Pakkepladser fra SOCO 
SYSTEM  kan gradvist udbyg-
ges med forskellige moduler -
med stigende kapacitet og
automatisering som resultat.
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+ kartonrejsning
Kartonrejseren rejser karto-
nen, så operatøren kan kon-
centrere sig om fyldningen.
Det øger kapaciteten og 
skaber behov for en ekstra
operatør til palletering.

+ palletering
Palleteringsrobotten har her
overtaget palleteringen, og
den ekstra operatør er frigjort
til andet arbejde fx pasning af
flere linier. Palleteringsrobot-
ten kan udbygges med palle-
baner og pallemagasin.

+ palleemballering
Strækfilmmaskinen fuld-
ender linien, der nu omfat-
ter processerne fra karton-
rejsning til emballeret
palle.

Hele linien kan fuldau-
tomatiseres.

Alle moduler er fra
SOCO SYSTEMs produkt-
program.
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Geberit AG, 
Schweiz

Sig. Ágústsson, 
Island

Laru, 
Tyskland

Toms,
Danmark

Rioja,
Spain

Bouché Père & Fils, 
Frankrig

United Milk,
England

Altmark Käserei, 
Germany




