
WYSOKOWYDAJNE SYSTEMY  
PAKOWANIA I PALETYZACJI



Naszym celem jest dostarczanie naszym klientom 

doskonałych rozwiązań do pakowania i paletyzacji 

towarów sypkich. Dlatego elastyczność jest istotnym 

aspektem dla nas i dla rozwoju maszyn.

Wysoką jakość naszych maszyn, którą cenią nasi 

klienci, osiągamy stosując tylko najlepsze komponenty 

renomowanych dostawców oraz szerokie zastosowanie 

stali nierdzewnej.

Niezależnie od tego, czy jest to granulat z tworzywa 

sztucznego, ryż, zboże, cukier, karma dla zwierząt czy 

nawozy, asortyment produktów oferuje najwyższej jakości 

rozwiązania zorientowane na klienta dla każdej branży.

Systemy pakujące PRINCIPAC, CERTOPAC, ACROPAC i 

CIRCUPAC są przeznaczone do worków z polietylenu (PE), 

polipropylenu (PP) i papieru o wadze wypełnienia od 5 

kg do 50 kg. Segment wysokowydajny dopełnia maszyna 

SYSTEM-T FFS (Form-Fill-Seal) służąca do tworzenia 

worków z rękawa oraz pionowa maszyna FFS SYSTEM-F do 

tworzenia worków z folii płaskiej.

Paletyzację worków i kartonów dowolnego typu 

umożliwia w pełni automatyczny system paletyzacji 

wysokiego poziomu PRINCIPAL oraz wysokowydajny robot 

paletyzujący PRINCIPAL-R. Ręczne i półautomatyczne 

systemy worków, stacje Big Bag, wagi netto i najnowsze 

systemy zamykania worków uzupełniają bogate portfolio 

produktów STATEC BINDER.
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PRZEGLĄD PRODUKTÓW
Elastyczne, wydajne maszyny pakujące i systemy paletyzacji

4 |     Przegląd produktów

BIG BAG I NIE TYLKO
Stacje napełniania Big-Bag, wagi netto i  
maszyny do zamykania worków

Stacje napełniania Big Bagów do 150 worków na godzinę. Stacje 

napełniania ręczne i półautomatyczne oraz wagi netto i maszyny 

do zamykania worków.

SYSTEMY PAKUJĄCE DO 
PREFABRYKOWANYCH WORKÓW 
OTWARTYCH
W pełni automatyczne maszyny pakujące

W pełni automatyczne wysokowydajne maszyny pakujące do 

pakowania do 2000 worków typu poduszka i worków z wciąciem 

na godzinę.

MASZYNY PAKUJĄCE FFS
W pełni automatyczne maszyny pakujące FFS

W pełni automatyczne maszyny pakujące FFS do produkcji i 

pakowania do 2400 worków na godzinę.

ROBOT PALETYZUJĄCY
Wysokowydajny robot paletyzujący

Wysokowydajny robot paletyzujący do paletyzacji do  

1400 worków lub pudełek na godzinę

PALETYZATOR WYSOKIEGO POZIOMU
Wysokowydajny paletyzator wysokiego poziomu

Wysokowydajny paletyzator wysokiego poziomu do paletyzacji  

do 2400 worków i kartonów na godzinę

Nasze systemy nadają się do wszelkiego rodzaju materiałów sypkich i są używane w wielu gałęziach przemysłu do 

pakowania różnych produktów. Dla nas ważne jest, aby zaoferować klientom idealne rozwiązanie do pakowania 

i paletyzacji ich produktów. Dlatego nie boimy się nowych wyzwań. Poniżej znajdują się niektóre produkty, które są 

codziennie pakowane i paletyzowane przez nasze maszyny.

BRANŻE NA CAŁYM ŚWIECIE
Wysokowydajne systemy pakowania i paletyzacji dla Twojej branży

PETROCHEMIA
granulat z tworzywa sztucznego, proszek z 
tworzywa sztucznego, ...

ŻYWNOŚĆ
cukier, ryż, mąka, sól, groszek, fasola, 
soczewica, zboża, kukurydza, słód, 
skrobia, ...

PASZA DLA ZWIERZĄT I KARMA  
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
pasza dla zwierząt, karma dla zwierząt  
domowych, pasza mineralna, dodatki  
paszowe, ...

CHEMIA
nawóz, chemiczne materiały sypkie, ...

ROLNICTWO
nasiona, nasiona trawy, ...

MINERAŁY I PALIWA
piasek, sól drogowa, żwir, drewno,
granulki, granulat gliny, ...
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PRINCIPAC to w pełni automatyczna, wysokowydajna 

maszyna pakująca do prefabrykowanych worków 

otwartych. Z prędkością do 2000 worków na godzinę 

PRINCIPAC jest jedną z najszybszych na świecie 

maszyn pakujących do worków otwartych. Mogą 

być przetwarzane zarówno worki typu poduszka, 

jak i worki z wcięciem o wadze wypełnienia od 10 kg 

do 50 kg. Ta maszyna pakująca idealnie nadaje się 

do wszelkiego rodzaju sypkich materiałów oraz z 

dodatkowym wyposażeniem, takim jak pyłoszczelny 

zrzut do napełniania również produktów pylących. W 

zależności od wymagań klienta maszyna dostępna jest 

również w wykonaniu ze stali nierdzewnej.

Dalsze opcje umożliwiają optymalne dostosowanie 

PRINCIPAC do wymagań klienta.

	 wysoka	elastyczność

	 długa	żywotność

	 wysoka	wydajność

	 wysoka	niezawodność

	 długa	żywotność	

	 wysoka	elastyczność

	 łatwa	dostępność

	 wysoka	niezawodność

Opcje:

 Pyłoszczelny	zrzut	do	napełniania

 Górna	jednostka	odpowietrzająca

 Wykonanie	ze	stali	nierdzewnej

 Urządzenie	wibracyjne	worka

 Etykietowanie	worków

 Wykonanie zmywalne

 Pas	dociskowy	worka

 Lanca	ewakuacyjna

 Wersja	FFS-Combi

 Wersja	bliźniacza

 Wykonanie ATEX

W pełni automatyczna, wysokowydajna maszyna 

pakująca CERTOPAC pakuje dowolny rodzaj sypkiego 

materiału w worki typu poduszka i worki z wcięciem o 

wadze  od 5 kg do 80 kg. Dzięki dużej prędkości można 

napełnić do 1500 worków na godzinę.

CERTOPAC jest również dostępny jako CERTOPAC-S i 

CERTOPAC-L oprócz „wersji standardowej”. Różnice 

między wariantami to magazyny worków (obrotowy 

magazyn na worki lub magazyn push), różne wagi i 

rozmiary worków. Ponadto CERTOPAC jest również 

dostępny w wykonaniu ze stali nierdzewnej i może być 

dostosowany do produktów pylących.

Opcje:

 Pyłoszczelny	zrzut	do	napełniania

 Górna	jednostka	odpowietrzająca

 Wykonanie	ze	stali	nierdzewnej

 Urządzenie	wibracyjne	worka

 Etykietowanie	worków

 Lanca	ewakuacyjna

 Wykonanie zmywalne

 Wersja	FFS-Combi

 Wykonanie ATEX

2000
do

worków	na	
godzinę

1500
do

worków	na	
godzinę

principac
w pełni automatyczna wysokowydajna maszyna pakująca w pełni automatyczna wysokowydajna maszyna pakująca

certopac
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w pełni automatyczna maszyna pakująca
acropac

ACROPAC to w pełni automatyczna maszyna pakująca 

o wydajności do 600 worków na godzinę. Z tego 

powodu ta maszyna jest idealna dla wszystkich, 

którzy chcą przejść od ręcznego / półautomatycznego 

pakowania do w pełni automatycznego pakowania i / 

lub wymagają małej wydajności. Niezależnie od tego, 

czy chodzi o granulat plastikowy, paszę dla zwierząt, 

nawóz czy żywność - ACROPAC jest idealny do 

pakowania sypkich materiałów  w worki.

Ze względu na dużą elastyczność maszyn można 

napełniać worki typu poduszka i worki z wcięciem o 

wadze  od 10 kg do 50 kg. W celu spełnienia specjalnych 

wymagań maszyna dostępna jest również w wykonaniu 

ze stali nierdzewnej i może być dostosowana do 

produktów pylących.

	 zwarta	konstrukcja

	 wysoka	elastyczność

	 solidna	konstrukcja

	 wysoka	niezawodność

Opcje:

 Pyłoszczelny	zrzut	do	napełniania

 Górna	jednostka	odpowietrzająca

 Wykonanie	ze	stali	nierdzewnej

 Urządzenie	wibracyjne	worka

 Etykietowanie	worków

 Wykonanie zmywalne

 Lanca	ewakuacyjna

 Wykonanie ATEX

600
do 

worków	na	
godzinę

w pełni automatyczna, wydajna karuzela pakująca

W pełni automatyczna, wysokowydajna karuzela 

pakująca CIRCUPAC została specjalnie opracowana do 

pakowania mąki i produktów pylących w worki typu 

poduszka i worki z wcięciem o wadze  od 10 kg do  

50 kg. Cechą szczególną maszyny jest stale obracająca 

się karuzela. Wszystkie komponenty są do siebie 

precyzyjnie dopasowane, dzięki czemu cały proces 

może odbywać się bez systemu start-stop. Wydłużony 

czas napełniania przez sześć stacji napełniania, a także 

ciągłe ściskanie produktu za pomocą specjalnych 

płyt wibracyjnych powoduje, że worek jest dobrze 

wypełniony.

Wszystkie ruchy są kontrolowane przez inteligentny 

główny kontroler serwomotoru i są ze sobą precyzyjnie 

skoordynowane.

	 jeden	główny	silnik	serwo

 kompresja	produktu	w	worku	

	 ciągły	obrót

	 łatwa	dostępność

Opcje:

 Górna	jednostka	odpowietrzająca

 4	lub	6	Zrzutów	do	napełniania

 Wykonanie	ze	stali	nierdzewnej

 Etykietowanie	worków

 Wersja	FFS-Combi

 Wykonanie ATEX

1200
do

worków	na	
godzinę

circupac



twin version     | 1110 |     FFS-combi version

w pełni automatyczna maszyna pakująca o wysokiej  
wydajności ze stali nierdzewnej

Twin Version

	 długa	żywotność

	 wysoka	elastyczność

	 wysoka	wydajność

	 wysoka	niezawodność

Wersja podwójna-bliźniacza maszyny do pakowania 

w worki otwarte łączy w sobie dwie maszyny do 

pakowania worków i dwie stacje napełniania. Dwie 

wysokowydajne wagi sieciowe STATEC BINDER 

zapewniają precyzyjne dozowanie i ważenie produktu. 

Po osiągnięciu wymaganej wagi, lej samowyładowczy 

otwiera się, a produkt wpada do dołączonego 

worka przez zrzut do napełniania. Wysokowydajna 

maszyna zamykania worków umożliwia szybkie szycie, 

zgrzewanie lub sklejanie worków.

Wysoką wydajność wersji Twin uzyskuje się zawsze 

oddzielając dwa worki jednocześnie, transportując je 

do stacji odbiorczej, mocując do zrzutu napełniającego, 

napełniając i umieszczając na taśmie przenośnika. 

Worki są następnie transportowane jeden po drugim 

do maszyny zamykającej.

PRINCIPAC-Twin może obsłużyć do 2400 worków na 

godzinę przy wadze  od 10 kg do 50 kg.

Opcje:

 Pyłoszczelmy	zrzut	do	napełniania

 Górna	jednostka	odpowietrzająca

 Wykonanie	ze	stali	nierdzewnej

 Urządzenie	wibracyjne	worka

 Etykietowanie	worków

 Wykonanie zmywalne

 Lanca	ewakuacyjna

 Wykonanie ATEX

2400
do

worków	na	
godzinę

W pełni automatyczna, wysokowydajna maszyna pakująca do tworzenia  
i pakowania w worki z PE z rękawa oraz wyposażona w magazyn worków  

prefabrykowanych

FFS-Combi Version

	 długa	żywotność

	 wysoka	elastyczność

	 łatwa	dostępność

	 wysoka	niezawodność

Jak nazwa sugeruje, wersja FFS-Combi to maszyna 

pakująca do worków otwartych posiadająca dodatkowy 

moduł FFS, który umożliwia wykorzystanie worków nie 

tylko z magazynu worków prefabrykowanych, ale również 

może je wyprodukować z rolki rękawa. Maszyny pakujące 

CERTOPAC i PRINCIPAC są dostępne w wersjach FFS-Combi. 

Dodatkowy moduł FFS jest również dostępny dla karuzeli 

workowej CIRCUPAC.

Przejście z magazynu worków na produkcję worków z rolki 

rękawa jest proste i wygodne na panelu operacyjnym.

Proces napełniania jest identyczny dla obu wariantów. 

Worki są albo oddzielane od siebie w magazynie worków, 

albo produkowane z rękawa na rolce i transportowane do 

stacji odbioru. Tam worek jest wkładany do napełniania, 

napełniany i umieszczany na przenośniku taśmowym. 

Stamtąd transportowany jest do maszyny zamykającej 

worki, która w zależności od materiału szyje, uszczelnia lub 

skleja worek.

Opcje:

 Pyłoszczelny	zrzut	do	napełniania

 Górna	jednostka	odpowietrzająca

 Wykonanie	ze	stali	nierdzewnej

 Urządzenie	wibracyjne	worka

 Etykietowanie	worków

 Wykonanie zmywalne

 Lanca	ewakuacyjna

 Wykonanie ATEX

1500
do

worków	na	
godzinę
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W pełni zautomatyzowana maszyna pakująca SYSTEM-T 

FFS łączy w sobie wysokiej jakości opakowanie w  

worku PE z dużą wydajnością produkcyjną. Dzięki temu 

idealnie nadaje się do stosowania w wielu dziedzinach, 

w tym w przemyśle petrochemicznym, nawozowym, 

paszowym i spożywczym.

Dzięki dużej elastyczności maszyny, można ją 

dostosować do różnorodnych wymagań klientów. Na 

przykład worki typu poduszki i worki z wcięciem mogą 

być produkowane z uchwytem do przenoszenia w 

dłoni lub bez niego, z wagą  od 5 kg do 50 kg. Możliwa 

jest również dodatkowa perforacja worków.

Nawet przy dużych prędkościach produkcyjnych 

worki są zawsze formowane, napełniane i zamykane 

dokładnie w odpowiednim momencie.

	 wysoka	wydajność

	 łatwa	dostępność

	 zwarta	konstrukcja

	 wysoka	elastyczność

Opcje:

 System	czyszczenia	otworu	worka

 Jednostka	odpowietrzania	worka

 Narożna	jednostka	uszczelniająca

 Automatyczna	zmiana	rolki	filmu

 Wykonanie	ze	stali	nierdzewnej

 Wersja	do	produktów	sypkich

 Uchwyt	do	przenoszenia	

 Drukarka	termiczna

 Platforma	mobilna

pionowa maszyna pakująca typu form-fill-seal (uformuj-napełnij-zamknij)

W pełni zautomatyzowana pionowa maszyna pakująca 

typu FFS SYSTEM-F produkuje worki typu poduszka i 

worki z wcięciem z folii płaskiej. Ponadto worki mogą 

być wykonane z uchwytem do przenoszenia w dłoni lub 

bez, dla ciężaru od 5 kg do 50 kg. System-F jest  idealny 

do pakowania produktów sypkich i średnio sypkich.

Dzięki regulowanemu zestawowi formatów można 

produkować różne rozmiary opakowań. Jedna osoba 

może zmienić format i / lub produkcję w ciągu zaledwie 

kilku minut. Jest to możliwe dzięki obrotowemu 

magazynowi, który jest instalowany bezpośrednio na 

maszynie i utrzymuje przez cały czas kilka zestawów 

formatów o różnych rozmiarach.

 prosta	zmiana	zestawu	formatu

	 wysoka	elastyczność

	 zwarta	konstrukcja

	 niewielkie	zapotrzebowanie		
 na miejsce

Opcje:

 Dezynfekcja	azotem	podczas	napełniania

 Jednostka	odpowietrzania	worka

 Wykonanie	ze	stali	nierdzewnej

 Uchwyt	do	przenoszenia	

 Różne	zestawy	formatów

 Magazyn	formatów

 Drukarka	termiczna

 Worek	w	kartonie

900
do

worków	na	
godzinę

system-F

2400
do

worków	na	
godzinę

maszyna pakująca typu form-fill-seal (uformuj-napełnij-zamknij)
system-T
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wysokowydajny robot do paletyzacji

principal-R

Wysokowydajny robot paletyzujący PRINCIPAL-R, system 

paletyzacji robotów z ramieniem przegubowym, jest 

zawsze oferowany jako rozwiązanie dostosowane do 

potrzeb klienta wraz ze znanymi producentami robotów 

przemysłowych i "know-how" firmy STATEC BINDER. W 

zależności od pożądanej wydajności stosowane są różne 

modele robotów. Chwytak jest również dostosowany do 

danej aplikacji. Szczególną cechą PRINCIPAL-R jest to, że 

został zoptymalizowany do worków typu sling.

Standardowo stosowane są roboty z ramionami 

przegubowymi 4-osiowymi i obrotem do 360 ° w osi 

R. Ten typ robota jest szczególnie odpowiedni do 

zastosowań związanych z paletyzacją i depaletyzacją ze 

względu na szybki i powtarzalny ruch.

Obsługa i wybór ułożenia palet odbywa się po prostu 

za pomocą ekranu dotykowego. Warianty instalacji 

obejmują układ pojedyczy, podwójny, a nawet 

wieloliniowy.

	 wysoka	elastyczność

	 wysoka	niezawodność

	 zwarta	konstrukcja

	 energooszczędne

Opcje:

 Automatyczna	regulacja	chwytaka

 Dozownik	arkuszy	przekładek

 Chwytak	z	przyssawkami

 Magazyn	pustych	palet

 Pas	dociskowy	worka

1400
do

jednostek na 
godzinę

Wysokowydajny paletyzator wysokiego poziomu

Wysokowydajny paletyzator wysokiego poziomu 

PRINCIPAL jest wyposażony w magazyn pustych 

palet i system układania worków. Urządzenie do 

pozycjonowania worków lub obrotowy przenośnik 

rolkowy zapewniają, że worki są przygotowane do 

układania w w warstwy.

Elastyczne formowanie warstw jest możliwe 

dzięki obrotowemu urządzeniu napędzanemu 

serwomotorem, który ustawia worki w wymaganym 

położeniu. W ten sposób worki można ustawić w 

optymalnej pozycji, np. szwy mogą być skierowane 

do wewnątrz lub kody kreskowe można odczytać z 

zewnątrz warstwy. Dobrze ustrukturyzowany wzór 

warstw gwarantuje synchroniczny napęd pasowy 

popychacza warstw, który umożliwia dokładne 

pozycjonowanie worków lub pudełek oraz napędzany 

silnikiem przedni i boczny popychacz, które zapewniają 

stabilną i dobrze ułożona  warstwę.

	 wysoka	elastyczność

	 solidna	konstrukcja

	 wysoka	prędkość

	 długa	żywotność

Opcje:

 Dozownik	arkuszy	pokrywających	pełną	paletę	 

 Urządzenie	do	prasowania	górnej	warstwy

 Systemy	aplikacji	kleju	antypoślizgowego

 Płyty	ładunkowe	z	dyszami	powietrznymi

 Dodatkowa	platforma	usługowa

 Dozownik	arkuszy	przekładek

 Taśma	prasująca	worek

 Magazyn	pustych	palet

2400
do

opakowań	na	
godzinę

principal-H



principac    | 17
16 |     principal-P big bag filling station     | 17

wysokowydajny paletyzator portalowy

principal-P

PRINCIPAL-P, wysokowydajny paletyzator portalowy, 

łączy dużą prędkość PRINCIPAL z chwytakiem 

dostosowanym do danego zastosowania, np. 

uniwersalne chwytaki do paletyzacji worków i pudeł.

Ogromną zaletą PRINCIPAL-P jest to, że nie popycha 

worków, ale je układa, dzięki czemu może układać je 

na palecie, nakładając je na siebie. Ponadto worki są 

prasowane ze wszystkich czterech stron, aby uzyskać 

dobrze ustrukturyzowany wzór warstw. Kartony lub 

podełka są również podnoszone, układane, a następnie 

formowana jest ich warstwa. Podczas układania 

worków lub pudełek należy zadbać o to, aby worki lub 

pudełka zostały ustawione w wymaganym położeniu, 

np. kody kreskowe czytelne z zewnątrz.

Dodatkowo można zainstalować PRINCIPAL-R w celu 

ewentualnej depaletyzacji. Dalsze opcje umożliwiają 

optymalne dostosowanie PRINCIPAL-P do wymagań 

klienta.

	 wysoka	elastyczność

	 solidna	konstrukcja

	 wysoka	prędkość	

	 długa	żywotność	

Opcje:

 Dozownik	arkuszy	pokrywających	pełną	paletę	

 Systemy	aplikacji	kleju	antypoślizgowego 

 Dodatkowa	platforma	usługowa

 Dozownik	arkuszy	przekładek

 Magazyn	pustych	palet

 Taśma	prasująca	worek

1100
do

opakowań	na	
godzinę

półautomatyczna stacja napełniania big-bagów

Półautomatyczna stacja napełniania big-bagów 

umożliwia napełnianie  (FIBC) jedną, dwiema lub 

czterema pętlami oraz oktabinami o wadze  od 500 

kg do 1500 kg.

Istnieją dwie wersje stacji Big Bag - jedna z ważeniem 

brutto i druga z ważeniem netto. Różnica między 

tymi dwoma wariantami ważenia polega na tym, 

że ważenie brutto waży produkt w worku podczas 

napełniania, a ważenie netto waży go w zbiorniku 

wagowym przed napełnieniem. Zaletą ważenia netto 

jest to, że duże worki można napełniać przy wyższych 

prędkościach. Oba warianty zapewniają najwyższą 

dokładność ważenia.

	 wysoka	prędkość

	 solidna	konstrukcja

 najwyższa	dokładność	ważenia

	 wysoka	niezawodność

Opcje:

 Wersja	ze	zwiększoną	ochroną	antykorozyjną

 Wagi	kontrolne	w	różnych	wersjach

 Dozownik	arkuszy	przekładek

 Rozdzielacz	magnetyczny

 Magazyn	pustych	palet

 Wykrywacz	metali

 Separator	metalu

 Płyty	wibracyjne

 Wersja	ATEX

150
do

worków	na	
godzinę

Stacja nape�niania Big-bag 



System zamykania plecionych worków PP taśmą.

Zamykanie tasmowe

Opatentowany system zamykania worków "Over Tape 

Bag Sealer" firmy STATEC BINDER uszczelnia plecione 

worki polipropylenowe (PP). Niezawodne i bezpieczne 

zamknięcie zapewnia tkana taśma PP. W razie potrzeby 

woreki można dodatkowo zaszyć. Niezależnie od typu 

worka (poduszka, z bocznym wcięciem) można go 

bezpiecznie zamknąć.

Ta technologia uszczelniania ułatwia obsługę towarów 

pylących oraz produktów z intensywnym zapachem w 

przemyśle spożywczym i paszowym.

W trakcie pracy napełnione worki transportowane są do 

maszyny za pomocą przenośnika taśmowego. Czujnik 

wykrywa położenie worka i automatycznie umieszcza go 

w obszarze przycinania. Po przecięciu górnej krawędzi 

worka na otwartą krawędź nakłada się tkaną taśmę PP, 

aby uszczelnić go gorącym powietrzem. Gorące powietrze 

do szczelnego i bezwonnego uszczelnienia worka jest 

wytwarzane przez jednostkę grzewczą w maszynie.

Możliwe jest również opcjonalne przeszycie worka. 

Worek jest wciągany i najpierw zszywany za pomocą 

zintegrowanej głowicy szyjącej. Po zszyciu jego górna 

strona jest odcinana, a następnie zaklejana tkaną 

taśmą PP. Worki są często szyte, a także uszczelniane, 

aby zapewnić absolutnie bezpieczne i niezawodne 

zamknięcie.

	 bezpieczne	zamknięcie

	 uszczelnienie

	 unikalny	styl	zamykania	worka

	 zgrzewane

1500
do

worków	na	
godzinę

18 |     Zamykanie taśmowe

AUTOMATYCZNY 
SYSTEM ZAMYKANIA WORKÓW

z podwójną głowicą do szycia

AUTOMAT DO SZYCIA 
ze zwykłym podajnikiem lub górnym 
zagięciem na worku

SYSTEMY ZAMYKANIA WORKÓW
Wysokowydajne systemy zamykania worków plecionych z PP, PE i papierowych

Systemy zamykania worków       | 19



20 |     system-R & scalpac

ręczna lub półautomatyczna wysokowydajna linia do pakowania z 
pojedynczą lub podwójną elektroniczną wagą netto

w pełni automatyczna szybkobieżna maszyna do produkcji worków PP

scalpac

system-R

1200
do

worków	na	
godzinę

2000
do

worków	na	
godzinę

wagi netto       | 21

WAGA NETTO   PODAJNIKA 
TAŚMOWEGO WAŻENIA

do produktów średnio sypkich

ŚLIMAKOWA 
WAGA NETTO

do produktów drobnych i pylących

WAGA GRAWITACYJNA  
NETTO 
dla produktów sypkich

WAGI NETTO
wysokowydajne wagi netto z najwyższą dokładnością ważenia



Obsługa klienta     | 2322 |     Produkty

STATEC BINDER opracowuje, projektuje i produkuje 

wszystkie maszyny pakujące i systemy paletyzacji we 

własnym zakładzie posiadającym certyfikat ISO-9001 w 

Gleisdorf w Austrii.

Nasz bogaty asortyment charakteryzuje się najwyższą 

jakością i długą żywotnością. W ten sposób wnosimy ważny 

wkład w efektywne gospodarowanie rzadkimi zasobami.

Obecnie, reprezentowani na wszystkich pięciu 

Zaufali nam klienci na całym świecie. Powód: u nas 

otrzymują wszystko z jednej ręki - fachowe usługi doradcze, 

wysoki poziom kompetencji serwisowych i wsparcie we 

wszystkich obszarach.

W obsłudze klienta stawiamy na dobrą relację  i szybką 

dostępność. Nasi wysoko wyszkoleni pracownicy 

pomagają klientom w każdej sprawie, od zamawiania części 

zamiennych i dostaw po dostosowane umowy serwisowe 

i serwis online ze wsparciem w czasie rzeczywistym. 

Koncentrujemy się zawsze na pełnej satysfakcji naszych 

klientów.

Wszystkie części zamienne do naszych maszyn są 

produkowane przez nas lub przez znanych i działających na 

całym świecie producentów seryjnych. Szczególną wagę 

przywiązujemy do jakości i długoterminowej dostępności 

naszych produktów.

kontynentach, zaopatrujemy najróżniejsze gałęzie 

przemysłu, a naszą misją jest, aby wszyscy wiedzieli, że 

wysoki standard STATEC BINDER dotrzymuje obietnic.

Dla wszystkich branż zawsze znajdujemy najlepsze 

rozwiązanie dla klienta - dostosowane do odpowiednich 

warunków. Oprócz standardowego asortymentu 

oferujemy również rozwiązania specjalne dostosowane 

do potrzeb klienta, które są opracowywane wspólnie z 

klientem.

Nasi wysoko wykwalifikowani i doświadczeni inżynierowie 

serwisowi codziennie pracują na całym świecie nad 

bieżącą konserwacją i przeglądami maszyn. Zapewnia to 

długoterminową niezawodność i gotowość operacyjną 

naszych systemów pakowania i paletyzacji.

Chętnie pomagamy i wspieramy naszych klientów. Z 

tego powodu oferujemy również szkolenia indywidualne 

i specyficzne dla klienta, aby nasi klienci mogli lepiej 

zrozumieć nasze produkty i systemy. Jeden z naszych 

specjalistów prowadzi szkolenia na miejscu lub w naszej 

siedzibie i pomaga nowym i obecnym pracownikom 

naszych klientów w zdobyciu rzetelnej wiedzy na temat 

maszyn i ich funkcji.

Stale rozwijamy nasze maszyny i informujemy naszych 

klientów o nowościach w produktach, dalszym rozwoju 

i ulepszeniach. W końcu nasz sukces to także sukces 

naszych klientów.

Systemy pakowania i 
paletyzacji

PRODUKTY  
NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI
obietnica jakości STATEC BINDER

OBSŁUGA KLIENTA JAKO  
CZYNNIK SUKCESU
Naszym celem jest pełna satysfakcja naszych klientów.

CZĘŚCI ZAMIENNE I 
DOSTAWA

SERWIS I 
KONTROLA

ROZWÓJ I 
ULEPSZENIA

SZKOLENIE DLA 
KLIENTÓW

UMOWY 
SERWISOWE

WSPARCIE 
ONLINE

WSPARCIE 
TECHNICZNE
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