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Taşınabilir Tünel İstasyonu

Esnek ve hassas. Taşınabilir Tünel İstasyonu, ile paletler veya paletsiz ürünler çemberlenebilmektedir. 
Kenarların mesafesi entegre bir bant ölçüsü yardımıyla sürekli olarak ayarlanabilir. İhtiyaçlarınıza göre her 
zaman adapte edilen Mobil Tünel İstasyonu, ihtiyaçlarınıza göre üretilmektedir.

Sabit Tüneller

Sabit Tüneller yere sabitlenir ve her standart
ErgoPack sistemi ile kullanılabilir. Tüneller, 
parçlarınızın genişliğine göre bireysel olarak uyar-
lanır.

Aksesuarlar
Sabit Tünel veya Taşınabilir Tünel İstasyonu ile paletsiz, pervaz, mdf, sunta vb.
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Teslimat ve eğitimimiz personelinize ErgoPack'i 
hemen tanıtır.

Eğitim
Bu kadar kolay: Sadece makineyi satın aldığınızda 
çalışanlarınız için bir eğitim oturumu hazırlayın. 
ErgoPack uzmanınız sisteminizi teslim eder ve per-
sonelinize kişisel olarak talimat verir.

Süreç
Eğitim yaklaşık iki saat sürer.
Her şey gösterilecek, açıklanacak ve eğitilecektir:

• Temel işlevleri 
• Çember bobinini değiştirme
• Kumanda kutusunun kumanda elemanları
• Pil ve şarj cihazı
• Bakım
• Özel palet uygulaması
• Güvenlik tavsiyesi

Eğitim

Eğitimden sonra bir eğitim klavuzu alacaksınız. Eğitim kılavuzlarımızı www.ergopack.com.tr web sitemizde 
de bulabilirsiniz.
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Memnuniyetiniz bizim görevimiz!

Telefonda servis
Çemberleme makineniz ile ilgili yardıma ihtiyacınız 
varsa, teknisyenlerimiz problemi telefon ile çöz-
meye çalışır. Bu, çoğu durumda yardımcı olur.

24 Saat teknik destek
Nöbetçi Servis Uygulamamız; Çalışma günleri ve 
çalışma saatleri dışında her an ulaşılabileceğiniz 
nöbetçi teknisyenimiz ile yaşanabilecek tüm arıza 
ve aksaklıklara anında çözüm bulmaktadır. Mesai 
saatleri dışında şirket numaramızı aradığınızda 
nöbetçi servis telefon numarasına direkt ulaşıl-
maktadır.

48 Saat içinde tamir ve bakım garantimiz
Makine herhangi bir arızadan dolayı servisimize 
ulaştığında 48 saat içerisinde tamir ve bakım ga-
rantisi vardır.

Hizmet
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ErgoPack Deutschland GmbH
Ergonomik palet çemberleme sistemleri
Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 21
89415 Lauingen
Germany

FON: +49(0)9072 / 702 83-0
FAX: +49(0)9072 / 702 83-29
E-Mail: info@ergopack.de
Web: www.ergopack.de

Üretici firma
Palet çemberleme alanındaki teknolojik uzmanlık 1999 daki kuruluşundan bu yana firmamızın temeli ol-
muştur. Bu bağlamda, Dünya çapında emsalsiz olan en yüksek kalitedeki mobil palet çemberleme sistem-
lerini üretip dağıtık. Hedefimiz manüel çemberleme alanında güvenliği ve ergonomikliği önemli ölçüde 
geliştirmektir. Böylece tüm kullanıcıların sağlığını ve motivasyonun arttırmanın yanı sıra müşterilerimizin 
lojistik süreçlerinin liyakatını da arttırmaya gayret ediyoruz. Aynı zamanda, yüksek işlevselli ve patenti 
benzersiz  satış noktaları ile yenilikçi ürünlerimize odaklanarak palet çemberleme alanını tamamen yeniden 
tanımlıyoruz.



Yapım, tedarik kapsamı, görünüm, boyutlar, ağırlık ve montaj ile ilgili tüm endikasyonlar yayın tarihi itibariyle geçerlidir. İnşaat, montaj ve arz kapsamındaki değişiklikler ve hatalar hariçtir. Bu broşürdeki tüm metinler, 
resimler ve diğer bilgiler, ErgoPack Deutschland GmbH'nın telif hakkına tabidir. ErgoPack Deutschland GmbH'dan önceden yazılı izin alınmaksızın kopyalamak, çoğaltmak veya kullanmak yasaktır.
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