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ErgoPack –
Ergonominen ja
helppokäyttöinen
tapa
kuormalavojen
vanteuttamiseen



vie vanteen kormalavan

alitse,...
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Tuo ErgoPack kuormalavan viereen.
Vanteenviejä …



…ja uudestaan ylös takareunaa lavakuorman yli käyttäjälle takaisin. “Vanteenviejä” palaa takaisin.
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ErgoPack-järjestelmä

Olkoon kyseessä suuri, pieni, leveä tai korkea lavakuorma:

ErgoPack vanteuttaa taakan ehdottoman turvallisesti ja

luotettavasti. Taakka pysyy paikallaan ja tuotteet saapuvat

ehjänä perille. Käyttämällä ErgoPackia varmistat pakattujen

tuotteiden ja lavakuormien kuljetusturvallisuuden.

Patentoitua vanteenviejää soveltava järjestelmä on helppokäyt-

töinen: Vanteenviejä liukuu kuormalavan rakenteiden välistä

vieden mukanaan pakkausvanteen ja palauttaa sen takaisin

käyttäjälle. Käyttäjän tehtäväksi jää vanteen pään sijoittaminen

akkuvannehtijaan. Sitten vain nappia painamalla vanteen

kiristys ja hitsaus - valmista!

Työntekijä joutuu kumartumaan usein vannehtiessaan lavan

käsin. Jokaisen vanteen kohdalla täytyy kumartua kahdesti ja

kävellä kerran kuormalavan ympäri. Jos vanteita on kaksi, on

kumarruttava neljästi ja käveltävä lavan ympäri kahdesti. Jos

pakataan 50 lavaa päivässä, täytyy kumartua yli 200 kertaa ja

kävellä 100 kertaa lavan ympäri. Viikossa joudutaan kumartu-

maan yli 1.000 kertaa ... ErgoPack tekee kaiken tämän

tarpeettomaksi!
Korkeakaan lavakuorma ei ole ErgoPack-järjestelmille

ongelma: lisälaitteen avulla on mahdollista vanteuttaa

kolmekin metriä korkeita lavakuormia luotettavasti ja

nopeasti.



Vanteen nostin palauttaa vanteen

loppupään käyttäjälle.
Akkuvannehtija on osa laitekoko-
naisuutta.

Se kiristää, saumaa ja katkaisee
vanteen.

Laitteen toimituksen
yhteydessä on
mahdollista saada
käyttäjäkoulutusta

Seuraavaa vanteutusta varten,
aseta vanteen alkupää pidätin-
renkaaseen - valmista!!

Kumartumatta, vaivatta,
luotettavasti ja nopeasti:
Lavakuorman vanteutus
alle minuutissa.
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“ErgoPackin perustaja Andreas Kimmerle näkee ergono-

mian erittäin tärkeänä: Jos ihminen joutuu olemaan

poissa työelämästä pitkiä aikoja tai jopa lopullisesti

selkävaivojen takia, aiheutuu tästä suuria kustannuksia.

Monet eivät vieläkään osaa ottaa tätä huomioon.”

Tosiasiassa: selkävaivat, jotka aiheutuvat jatkuvasta

kumartumisesta tai työskentelystä kumartumista

edellyttävissä asennoissa, ovat tilastojen mukaan yksi

suurimpia työperäisiä sairauksia. ErgoPack on viimeinkin

ratkaissut lavakuormien vanteutuksesta aiheutuvat selkä-

ongelmat - ja tarjoaa tämän lisäksi monia muitakin etuja.

Kun Andreas Kimmerle oli vielä koululainen ja työskenteli

loma-aikoinaan vanhempiensa puutavaraliikkeessä,

huolestui hän siitä, että lavakuormien vanteutus edellytti

usein työskentelyä kumartumista vaativassa asennossa.

Valmistuttuaan puutavara-alan insinööriksi, hän alkoi

etsiä sopivia ratkaisuja. “Mutta”, toteaa Kimmerle,

spesialistit eivät ymmärtäneet ongelmaa. He joko näytti-

vät jotakin valtavaa laitetta tai ehdottivat toisesta päästä

halkaistun harjanvarren käyttämistä vanteen pujottamiseen…

ErgoPackin idea: Ergonomia!

Niinpä Kimmerle ryhtyi työhön ja keksi vuonna 1999

ensimmäisen lavakuormien vanteutuskoneensa.

Vuonna 2002 hänelle myönnettiin kultamitali sekä

Geneven kansainvälisillä keksijämessuilla (International

Inventors Exhibition) että Saksan keksijöiden

palkinto (German Inventor’s Prize). Samana vuonna hän

perusti ErgoPack GmbH -yhtiön.

Tähän mennessä ErgoPack-järjestelmää on myyty yli

4.000 laitetta 35:een eri maahan.

ErgoPack - nimi kertoo kaiken: Ergonomista lavakuor-

mien ja pakkausten vanteutusta.

Helppokäyttöisen ErgoPackin avulla kumartuminen on

nyt historiaa.
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Hyödy osaamisestamme:
Ammattitaitoiset asiantuntijamme voivat
antaa koulutusta työntekijöillenne joko
puhelimitse tai kun laite toimitetaan
tiloihinne.

Andreas Kimmerle, ErgoPackin toimitusjohtaja (oikealla)
ja Thomas Schombacher, ErgoPackin myyntijohtaja

ErgoPack Tool-
Lift -
saumauspään
vaivattomaan
käyttöön

�

� ergonomisesti muotoiltu
laitteen oma saumauslaite,
jossa 2000N:n kiristysvoima

nopea ja yksinkertainen
lavan leveyden säätö
välillä 1,0 -- 2,4mi
tselukkiutuvien
erikoispitimien avulla

� pienikokoinen ohjaus- ja käyttöyksikkö. Helppo irrottaa ja
vaihtaa korjausta tai huoltoa varten

tukeva välinekotelo
2mm teräslevystä -
estää työkalujen
putoamisen myös
laitetta
kallistettaessa

vahva
teräsrunko, jossa
ruostesuojapin-
noitus

�

patentoitu
“vanteenviejä”

patentoitu
kuulalaakereilla
varustettu
palautuskelkka

�

lukitusjarruilla varustetut
kuulalaakeroidut ohjausrullat
varmistavat laitteen täsmällisen
siirron lavakuorman luokse

ergonomiset siirtokahvat
laitteen vaivatonta
käsittelyä varten
�

�

automaattinen ”vanteen nostin”
tuo vanteen toisen pään
työkorkeudelle ilman kumartamista

�

pyöristetyt reunat
lisäävät turvallisu-
utta

�

�

�

�

ErgoPack-leikkuri -
PP + PET -vanteiden
vaivattomaan katkaisuun

kuulalaakereilla
varustetut 200mm
kumipyörät joustavaan
liikuttamiseen
myös epätasaisilla
pinnoilla

�

�

24V akku, jolla voi
suorittaa jopa 300
vanteutusta yhdellä
latauksella

runko
kulutusta kestävää
särkymätöntä
erikoismuovia

�

�
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”Vakuutan, että kehitämme ja valmistamme itse tuotteemme. Huolehdimme

asiakkaistamme parhaan kykymme mukaan varmistamalla korkean laatutason

tuotteita. Tuotteissamme noudatetaan hyväksyttyjä ergonomisia periaatteita

aina viimeistä yksityiskohtaa myöten.”

Andreas Kimmerle, keksijä, ErgoPack-yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja

Maahantuonti ja myynti:

ErgoPack Finnland

Mercamer OY

Kisällintie 3

01730 Vantaa

Puh.: +358 (0) 10 5633 - 100

Fax: +358 (0) 10 5633 - 102

E-Mail: info@mercamer.fi

www.mercamer.fi

Valmistaja:

ErgoPack Deutschland GmbH

Ergonimical Pallet Strapping Systems

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 21

D-89415 Lauingen

Tel.: +49 (0) 9072 / 702 83-0

Fax: +49 (0) 9072 / 702 83-29

E-Mail: info@ergopack.de

www.ergopack.de


