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ЩО МИ ПРОПОНУЄМО? 

 
 

За останні 30 років InterSystem є провідним гравцем в області палетизування споживчих товарів, 
спеціалізуючись на рішеннях для харчової промисловості. Ми поставили понад 600 одиниць для 
підприємств на трьох континентах. InterSystem - це партнер, якому ви можете довіряти, який 
пропонує проектування від пакувальної машини до складу, забезпечуючи ефективний виробничий 
процес з короткими термінами виконання та швидкої установкою і введенням в експлуатацію.    
 

 
Наші палетайзери компактні і мають модульну конструкцію, що дозволяє адаптувати їх для більшості 
приміщень і пакувальних ліній. Вони також зручні у використанні і надійні, що зводить до мінімуму 
потребу в технічному обслуговуванні та ремонті. 
Потоки продукції з використанням піддонів, як при складуванні, так і при розподілі, вимагають 
ефективної операції з укладання на піддони. Система палетування від InterSystem підходить для всіх, 
незалежно від того, чи виберете ви Single, Inline, Multi або ComPact Max. 
 

Крім палетайзерів, InterSystem також виробляє і поставляє конвеєри для легких товарів і обробки 
піддонів, що означає, що ми можемо запропонувати повну поставку з загальною системою 
управління. 
  

 

Ø ЗАВЖДИ КОМПАКТНІ РІШЕННЯ Ø ОПТИМІЗОВАНА ПАЛЕТИЗАЦІЯ 



 

 

 

 

 

2 

 

ПРОФЕСІЙНІ ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ 
В СФЕРІ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАНТАЖІВ 

www.oem.skladpack.ua 
sale@skladpack.ua  

Контакти м. Київ 
Україна, 03680, м. Київ                       
вул. М. Грінченка, 4 
+38 (044) 500 91 63 
+38 (067) 678 12 12  

Контакти м. Кривий Ріг 
Україна, 50029, м. Кривий Ріг 
вул. Ватутіна, 31 
+38 (056) 409 79 97 
+38 (067) 694 12 12 

ПП «Складпак» 
ЄДРПОУ 36220030  
ІПН 362200304831  
UA753006580000026004030100473 
АТ «Піреус Банк МКБ» 

УНІВЕРСАЛЬНА МАШИНА 
Сучасна система палетування може обробляти весь потік, від пакувальної лінії до складу. Це означає, 
що палетайзер можна легко адаптувати і переобладнати як для коротких, так і для довгих серій і 
обробляти нові пакувальні матеріали, нові пакувальні рішення, нові потреби і перелаштовувати 
потоки. 
 

 
 

 

Паллетайзер InterSystem призначений для обробки декількох різних типів упаковки. Рішення не 
грунтується на підйомі продуктів, а конструкція допускає великі відмінності в розмірах і формі 
продуктів. Таким чином, палетайзер може укладати на піддони абсолютно різні типи упаковки без 
переналагодження або зміни оснащення, а ви можете вносити зміни в продукт в існуючу одиницю 
без переналагодження вручну. 
 

МАШИНА МРІЇ 
Концепція палетайзера є продуманою, гнучкою і універсальною і може впоратися з більшістю 
завдань з укладання на піддони, з якими ви зіткнетеся в сфері виробництва споживчих товарів. 
Палетизатор заснований на стандартних розмірах модуля, що дозволяє легко комбінувати його з 
новими концепціями і рішеннями. Навіть якщо ви почнете з автономної машини, ви зможете змінити 
і доповнити її в майбутньому, коли вам буде потрібно перейти на потокові або многоконцептуальні 
лінії.  
 

Ø ГНУЧКІСТЬ І ПРОДУКТИВНІСТЬ ЯК І РАНІШЕ Є КЛЮЧОВИМИ ФАКТОРАМИ! 
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ПАЛЕТАЙЗЕР SINGLE 
Автономна машина, яка зазвичай обробляє один потік продукту. Повний блок, який складається з 
магазину для піддонів, роздаткового пристрої для листів, буфера продукту, блоку завантаження і 
стоянки для готових піддонів.  
 
 

 
 

Перевірений палетайзер для обробки одного потоку продукту. Модульна конструкція, що дозволяє 
легко адаптувати обладнання до існуючої лінії замовника. Можливість подачі великої або меншої 
кількості продукту, ручної або автоматичної обробки піддонів, різних типів пристроїв для 
перевертання продукту в залежності від вимог до продукту і потужності, а також обладнання для 
проміжного листового прокату. Інтерфейс, в якому оператор може вносити зміни в існуючі зразки 
піддонів, або додавати нові малюнки безпосередньо через панель оператора.  
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ПАЛЕТАЙЗЕР INLINE 
Кілька окремих машин об'єднані із загальною конвеєрної системою для обробки порожніх і повних 
піддонів. Це дозволяє використовувати стандартне обладнання для маркування піддонів і упаковки 
в стретч-плівку для кількох виробничих ліній.  
 

Гнучке рішення, яке легко розширювати за рахунок додаткових продуктових лінійок. 
 

 
 

Ця концепція забезпечує високу доступність для одночасної укладання на піддони кількох 
виробничих ліній, оскільки кожна машина має свою власну систему управління і зону безпеки. 
Результат - палетування незалежно від лінії, яка дозволяє обслуговувати одну машину, в той час як 
інші працюють в повну силу. 
 

За допомогою цього рішення ви можете мати стандартне обладнання для обробки порожніх і повних 
піддонів, упаковки в стретч-плівку і маркування продукції 
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ПАЛЕТАЙЗЕР MULTI 
Те саме технічне рішення, що і окрема машина, але з інтегрованою системою перемикання піддонів 
для палетизації двох-чотирьох виробничих ліній в одній машині. Вигідне рішення, якщо ваше 
виробництво дозволяє одній машині охоплювати кілька ліній. 
 
 

 
 
 

Для менших потоків продукції та кількох ліній, підходящим варіантом може бути мультипалетизатор. 
Це дозволяє палетизувати від двох до чотирьох ліній в одній машині за допомогою економічного та 
економічного рішення. Система базується на буферних продуктах, еквівалентних 1–2 шарам кожного 
продукту, а коли продукти одного типу еквівалентні одному шару, вони піддаються палетизації. 
Система обробки піддонів забезпечує правильне перемикання піддонів, а також подачу порожніх і 
повних піддонів. 
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ПАЛЕТАЙЗЕР COMPACT MAX 
Подальший розвиток нашої базової машини. Постійні повороти виробів і стрічковим конвеєрами 
забезпечують високу пропускну здатність, зберігаючи при цьому космічну ефективність.  

 

 
 
Сучасна тенденція стосується виробничих ліній з більшими потоками, і для задоволення цих потреб 
ми розробили ComPact Max. Палетайзер великої продуктивності для обробки потоків продукції між 
30–70 продуктами / хвилину з високими вимогами до делікатного поводження з продуктом. ComPact 
Max базується на досвіді, набутому на нашій базовій машині, але ми досягаємо більшої потужності 
завдяки подвійним стрічковим конвеєрам, блоку безперервного повороту та новому блоку подачі. 
Машина досі є економічною та зручною для експлуатації.  
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СОРТУВАЛЬНА ЛІНІЯ IBSV 50 
 

Лінія InterSystem NB (Narrow Belt) призначена для сортування запечатаних вантажів. Може 
працювати як з картонними коробками, так і з конвертами, а також обробляти пакети різних розмірів. 
Можливо використовувати різний асортимент одночасно, де необхідно виконати сортування за 
певними пунктами вивантаження. 
 

 
 
 

 
У стандартній версії 16 виходів, але є можливість розширення в майбутньому. Продуктивність до 3000 
одиниць за годину. У поєднанні з модульними конвеєрними системами InterSystems є можливість 
розробляти комплексні системи для оптимізації потоку вантажу. 
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СПІВПРАЦЯ 
 

Партнерство з нашою компанією допоможе вам 

вирішувати найскладніші завдання виробництва, 

використовуючи сучасні інжинірингові рішення та 

устаткування міжнародного рівня якості. 
 

Співпраця з компанією «Складпак» - це завжди чітке 

дотримання термінів поставок обладнання, фіксована 

заявлена вартість товарів, що поставляються, фінансова 

безпека угод, надійне довготривале співробітництво. 

 
 
 
 

ПЕРЕВАГИ РОБОТИ З НАМИ 
 
 
 
 
 
 

 
СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Клієнти «Складпак» отримують висококваліфікований 

супровід під час і після покупки. Термін експлуатації 

нашого обладнання становить понад 15 років. Проте, 

сервісна служба працює для вас без вихідних, 

цілодобово. 

Наші технічні фахівці проходять навчання на заводах-

виробниках і завжди готові надати професійну 

підтримку. Сервісна служба компанії «Складпак» 

піклується про належну установку, інструктаж та 

обслуговування обладнання в гарантійний та 

післягарантійний період. 

  

  

 

 

 

 

 

 

Сервісна підтримка 24/7 

Контрактне виробництво 

Індивідуальний підхід 

Гарантійне і сервісне обслуговування 

Європейський стандарт якості 

Офіційний дистриб'ютор 

Власний імпорт 


