


Health is the primary duty of life.
    
          Oscar Wilde



Kære ErgoPack-bruger

Intet er vigtigere for mennesket end livskvalitet. Livskvalitet er vigtigt for os alle.

Rygsmerter er et kæmpe problem. Næsten 50% af alle ansatte lider af smerter i ryg eller nakke.

Det belaster medarbejderne rigtig meget, når de arbejder i en bøjet position. Dette er meget almindeligt ved 
manuel omsnøring af paller. Er du interesseret i ergonomisk omsnøring af paller?

Så er du kommet til det rette sted! Det er præcis, hvad vi laver! 
Ergonomisk, simpelt, effektivt – ErgoPack!

Har du aldrig rigtig været opmærksom på problemerne ved omsnøring af paller?

Eller har du allerede selv oplevet, at omsnøring af paller er mere belastende end det ser ud?
Mit tilbud til dig:

Give dine medarbejdere lidt pusterum og øg effektiviteten af din organisation ved hjælp af vores  
ErgoPack-system.

Læs videre – og ring endelig, hvis du har nogle spørgsmål.
Jeg håber, at vores teknologi har den løsning som du søger!

Andreas Kimmerle
Grundlægger og administerende direktør for ErgoPack Tyskland, GmbH



Problemet
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Manuel omsnøring skaber rygproblemer,  
kræver flere ansatte og skaber ekstra  
omkostninger grundet sygedage. 

Undgå det!
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Når du bukker uhensigtsmæssigt, får du rygproblemer!



Rygsmerter er den mest hyppige årsag til sygdom.
Den primære årsag er en arbejdsposition med bøjet ryg og forkerte buk.

   40 millioner fraværsdage pr. år grundet rygsmerter

   Næsten 75 millarder kroner for behandling af rygsmerter i Tyskland hvert år

Kilde: Helbredsrapporter DAK og TK (Tyske sundhedsforsikringer)
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Forbedr dine processer ved at undgå unødvendig overbelastning af kroppen.
Skab mere effektive medarbejdere ved at tilbyde en ergonomisk arbejdsplads.

Grundet den demografiske udvikling er det en nødvendighed for enhver virksomhed 
at bevare medarbejderens arbejdsevne indtil pension.
 
Det bør være enhver virksomheds ambition at medarbejdere kan og vil være mere 
produktive!

For at garantere ansættelse igennem et helt arbejdsliv, bliver vi nødt til at 
gen-overveje. Ergonomiske arbejdspladser og ændringer i vores arbejdsprocesser 
er nødvendige for at medarbejdere i alle aldre kan være med.

Det er bevist, at ergonomisk optimerede arbejdspladser skaber mere produktivitet. 
Udnyt det: øg din konkurrenceevne og vær proaktiv…

   
   Men vigtigst af alt: vis dine medarbejdere at deres helbred er vigtigt for dig!

Kilde: Quelle, arbejdsstudier i shippingafdelingen
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Løsningen



ErgoPack – ergonomisk, brugervenligt, effektivt
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Kør ErgoPack-maskinen foran pallen. 
Kædelansen trækker strapbåndet under 
pallen, op på modsatte side af pallen 
og henover pallen...

1
… direkte i hånden på operatøren.  
Kædelansen kører retur og strapløfteren 
afleverer den anden ende af strapbån-
det til operatøren i arbejdshøjde…

… og båndet bliver strammet og  
svejset sikkert af båndstrammeren.2 3



Værdiskabelse gennem ErgoPack

Ergonomisk, brugervenligt, effektivt – 
det er ErgoPack!

Ergonomisk
ErgoPack er ergonimisk: du skal ikke bøje ryggen  
eller gå rundt om pallen.
Dette betyder: ErgoPack minimerer risikoen for  
skader og forebygger rygproblemer.

Når man omsnører paller manuelt, så skal  
operatøren bøje sig ned to gange samt gå rundt om  
pallen én gang. For en korrekt omsnøret palle med to  
omsnøringer, så betyder dette at operatøren skal bøje 
sig ned fire gange samt gå rundt om pallen to gange. 

50 paller om dagen med 2 omsnøringer hver over 250 
arbejdsdage om året resulterer i:

Operatøren skal bøje sig ned 50.000 gange og gå 
rundt om pallen 25.000 gange. Med ErgoPack undgår 
du dette.

Brugervenlig
ErgoPack er simpelt at lære og behagelig at bruge. 
Din fordel: kort oplæringsperiode for medarbejdere. 

En ikke særlig attraktiv arbejdsopgave bliver pludse-
lig interessant og endda sjov.

Plus: med et højere sikkerhedsniveau for brugerne. 
ErgoPack er ikke blevet informeret om en eneste  
ulykke efter mere end 10.000 leveringer globalt.

Effektivt
Reduceret risiko for rygproblemer! Sjovt og motiver-
ende! Mere sikkerhed under omsnøringsprocessen! 
Oplev større produktivitet og effektivitet! Hvilket for 
dig betyder: mere effektive arbejdsprocesser, større 
profit og mere sikre arbejdspladser. 

Positive sideeffekt af effektiviteten: mere tid!

Vi udregner
Selv rutinerede medarbejdere bruger ca. 2 minutter 
på at omsnøre en europalle manuelt to gange.

ErgoPack kan gøre dette på under 40 sekunder.

Mere tid er en gratis fordel uden beregning!

Læs med her
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”Vores logistik personale skal regelmæssigt lægge tunge og uhåndterlige pakker på paller og sikre dem for deres rejse til 
vores kunder. ErgoPack 726X er allerede den anden maskine fra ErgoPack, der hjælper os med denne opgave. 
Omsnøringssystemet gør jobbet meget nemmere: Det reducerer den fysiske belastning af vores medarbejders sundhed og 
sparer op til 40 minutter om dagen på 20 præ-stablede paller. Vores medarbejdere har hovedet klart for værdiskabende 
processer for at sikre vores kvalitetsstandarder i fragt til vores kunder. 
Sammenlignet med den tidligere model er 726X lettere at flytte. Takket være sin linie laser kan maskinen nemt placeres i 
den korrekte afstand foran pallen. Kæden er hurtigere og er også mere støjsvag. 
Touchscreen med enkel og intuitiv driftslogik er også en fantastisk opgradering. ErgoPack 726X er et fremragende system, 
og ErgoPacks support er absolut kundevenlig, pålidelig og ukompliceret. ”

SMC Deutschland GmbH

Find flere referencer på: www.ergopack-danmark.dk
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Hvad siger brugerne…

“Under et messebesøg så vi omsnøringssystemet ErgoPack 726X. 
Efterfølgende fik vi en demonstration af omsnøringssystemet af en ErgoPack medarbejder, og det var fantastisk for det gav 
os mulighed for at teste systemet på vores egne paller. 
Ved omsnøring af vores gods giver systemet en tydelig mærkbar forbedring af ergonomien og muliggør også en meget hurti-
gere omsnøringsproces af pallerne (sammenlignet med brugen af en „traditionelt“ batteridrevet håndholdt båndstrammer). 

Betjeningen af 726X via touchscreen er enkel. Vores medarbejdere er meget tilfredse med håndteringen og er glade for at 
bruge moderne og ergonomisk arbejdsudstyr. Desuden er vi glade for opbakningen fra firmaet ErgoPack, som er fremragende, 
og vi kan kun anbefale dem.“

Croda GmbH



Hvilke kriterier skal et produkt opfylde for at yde 
rygsøjlen og det lokomotoriske system optimal støt-
te, og ikke være en byrde for brugeren?

Da dette ikke er åbenlyst for de fleste produkter, og 
da industri og retail sektoren ikke har et klart over-
blik, har ”Aktion Gesunder Rücken (AGR) e.V.” udvik-
let en hjælp til beslutningsprocessen for brugerne.

AGR Certifikatet.

Uafhængigt verificeret

Det er kun uddelt til de produkter, hvis rygvenlige 
design er blevet verificeret af et uafhængigt testud-
valg bestående af eksperter fra forskellige medicinske 
discipliner.

Den bemærkelsesværdige og måske endda unikke 
egenskab ved dette stempel, er den medicinske og 
tværfaglige tilgang til at beslutte, hvilke produkter 
som skal modtage AGR stemplet, uden påvirkning fra 
branchen.

Indkøbsbeslutning

Produkter med et rygvenligt design er nødvendige og 
vigtige for at undgå rygsmerter og behandling af det 
lokomotoriske system.

Men det er ikke altid nemt at beslutte, hvilket pro-
dukt er det rigtige.

Certifikatet er udviklet af AGR sammen med Tysk-
lands to største medicinske skoler, og tilbyder derfor 
værdifuld assistance til forbrugerne, når de skal in-
dkøbe ergonomiske hverdags produkter såsom: kon-
tormøbler, bilsæder, senge, cykler, polstrede møbler, 
sko, rygsække, børnemøbler, hjemmearbejdspladser 
og meget mere.

AGR Certifikat
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Mange priser

Stemplet modtog endda anerkendelsesn “meget 
god”, fra “ÖKOTEST” forbrugermagasin.

Evalueringsforummet ”Label Online”, støttet af det 
tyske justitsministerium og forbrugerråd, anerkendte 
AGR stemplet som ”stærkt anbefalelelsesværdigt”.

De strenge testkriterier og sammensætningen af ud-
valget med udpegede medicinske eksperter, betyder 
at AGR stemplet er bredt anerkendt i den medicinske 
verden. For forbrugerne er stemplet blevet en aner-
kendt støtte til beslutningsprocessen, som underst-
reger:

ErgoPack er et rygvenligt produkt.

www.agr-ev.de
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Første prototype af 
et omsnøringssystem  
baseret på et dobbelt  
saksesystem, lig et sakse 
løftebord.

Opfindelse og patentering af 
verdens første kædelanse.

Første seriemodel ErgoPack 300 til 
composit bånd med diameter på 
75mm, drevet med håndsving.

Introduktion af ErgoPack 
500 med en 5 meter lang 
kædelanse til at omsnøre 
større paller med PP og 
PET bånd med 406mm ker-
ne diameter.

1998 2000 2002

20011999

Den nye ErgoPack 600 vinder guld-
medaljen ved en international 
udstilling for opfindelser i Geneve 
samt den tyske pris for nye opfin-
delser. Ved hjælp af den nyudvikle-
de båndløfter, så behøver operatø-
ren ikke længere at bøje sig ned.

Skift fra håndsving til 
elektronisk motordrevet 
kædelanse og batteri. 
ErgoPack Tool-Lift gør 
horisontal omsnøring af 
høje paller nemmere, da 
forskellige båndstramme-
re kan knyttes til den, og 
den behøves ikke at blive 
holdt i hånden.

2003
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ErgoPacks succeshistorie – Over 10,000 systemer solgt i 55 lande – En global markedsleder



Skift fra håndsving til 
elektronisk motordrevet 
kædelanse og batteri. 
ErgoPack Tool-Lift gør 
horisontal omsnøring af 
høje paller nemmere, da 
forskellige båndstramme-
re kan knyttes til den, og 
den behøves ikke at blive 
holdt i hånden.

ErgoPack 720E og 730E, 
de første komplette 
omsnørings systemer 
med integreret bånd-
strammer og central 
batteri strømforsyning, 
er nu en del af vores 
sortiment.

ErgoPack 725E og 
740E. Integration af 
en helt nyt state-of-
the-art båndstram-
mer.

Den fuldstændig fornyede  
Model 2017 med 40 nye  
funktioner bliver introduceret.

2008 2016

2011

ErgoPack Air bliver en ny milepæl i 
omsnøring af paller. ErgoPack Air er 
verdens eneste mobile system til at 
omsnøre højt stående paller.

X-pert line sætter det nye benchmark. 
Avanceret elektronik og nyoprettet 
touchscreen på båndstrammeren og 
omsnøringssystemet garanterer at  
brugergrænsefladen er intuitiv. Med 
hensyn til ergonomien sætter X-pert line 
en ny standard.

Videreudvikling af model 2017. 
Det nye intuitive båndstrammer med 
touchscreen imponerer med ergonomisk 
pasform og intuitiv kontrol. Pålidelig og 
sikker omsnøring i næsten 20 år.
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Line

E conomy Line

ErgoPacks succeshistorie – Over 10,000 systemer solgt i 55 lande – En global markedsleder

ErgoPack

siden 2014

siden 2018

2019



Model 713X – 726X – 745X Standard udstyr

X-treme ergonomisk

X-treme komfortabel

X-treme proces pålidelig
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Fuldt dækket for øget arbejdssikkerhed i klassisk design

Standard udstyr
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Elegant betjening via touchscreen og joystick med intuitiv brugervejledning1

Fuldt integreret båndstrammer med touchscreen og ergonomisk formede 
betjeningsknapper

2

Tool-Lift funktion opvejer vægten af båndstrammeren3

Nem og komfortabel håndtering med ergonomisk formede håndtag 4



Maksimal pallestørrelse:
Bredde op til 2,4m / Højde op til 2,3m

Passende typer bånd:
PP og PET bånd

Bånd bredde:
713X:   9 mm - 13 mm
726X: 12 mm - 16 mm 
745X: 15 mm - 19 mm

Båndstrammer strammestyrke:
713X: 150 N - 1.200 N
726X: 400 N - 2.500 N
745X: 400 N - 4.500 N 

Kædelanse længde:
6m / kan forlænges til 7m

Dimensioner:
Bredde 0.77 m / Højde 1.2 m / Dybde 0.66 m

Vægt:
120 kg (inkl. batteri)

Batteri:
36V AGM Batteri

Tekniske data
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Som model 713X / 726X / 745X,
men uden båndstrammer og Tool–Lift

Tekniske data Model 700X
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Model 713E – 726E – 745E Standard udstyr

Videreudvikling af model 2017. 

Pålidelig og sikker omsnøring i næsten 20 år. Bevist 
teknologi inden for ergonomiske omsnøringssystemer. 
Sammenlignet med den nye X-pert Line har E-conomy 
Line færre optioner. 

Omsnøringshastigheden er lavere og kan ikke tilpasses 
brugerens oplevelse. Desuden har E-conomy Line ikke 
en touchskærm. Pallens bredde justeres mekanisk.
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Standard udstyr

Fuldt integreret båndstrammer med touchscreen og ergonomisk formede 
betjeningsknapper

Tool-Lift funktion opvejer vægten af båndstrammeren

Dækket for høj arbejdssikkerhed

Nem og komfortabel håndtering med ergonomisk formede håndtag  

Nem kontrol via joystick uden touchskærm

21

1

1

2

2

3
3

4

5

5

4



Maksimal pallestørrelse:
Bredde op til 2,4m / Højde op til 2,3m

Passende typer bånd:
PP og PET bånd

Bånd bredde:
713E:   9 mm - 13 mm
726E: 12 mm - 16 mm 
745E: 15 mm - 19 mm

Båndstrammer strammestyrke:
713E: 150 N - 1.200 N
726E: 400 N - 2.500 N
745E: 400 N - 4.500 N 

Kædelanse længde:
6m / kan forlænges til 7m

Dimensioner:
Bredde 0.77 m / Højde 1.2 m / Dybde 0.66 m

Vægt:
94 kg (inkl. batteri)

Batteri:
24V AGM Batteri

Tekniske data
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Som model 700E, men kædelansen drives 
med håndsving

Tekniske data Model 700E Model 700
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Som model 713E / 726E / 745E,
men uden båndstrammer og Tool–Lift



1. Lansespids med guide

Ved omsnøring af paller med horisontale udhæng op til 40mm, f.eks. papark 
eller ujævne sideflader.

3. Reverseringslæde

Slæde 85S: (kun tilgængelig for E-conomy Line)
Slankere version af standard slæden. Minimum plads bredde: 160 mm, i stedet 
for 185 mm i standardudstyr.

Slæde 47: (tilgængelig for X-pert Line og E-conomy Line)
Lavere version af standard slæden. Minimum plads højde: 47 mm, i stedet for 
87 mm i standard udstyr.

Slæde 47S: (tilgængelig for X-pert Line og E-conomy Line)
Slankere version af slæden 47. Minimum plads bredde: 160 mm, i stedet for 
185 mm i standardudstyr.

2. Linie–laser

Denne linie-laser indikerer afstanden og tilretningen af maskinen til pallen, 
hvilket forenkler positioneringen af maskinen foran pallen. 

6. Udløsning af strapbånd rullebremsen

Bremseeffekten på strapbåndet kan reduceres til 20% ved at trykke på fodpe-
dalen. Dette betyder at manuel udtrækning af bånd er væsentlig nemmere, da 
der er mindre modstand. Manuel udtrækning af båndet er meget lettere, især 
for paller på 1,20 m og højere.

5. Båndstrammer kan afmonteres fra Triplex-Tool-Lift

Hvis båndet skal strammes og forsegles i positioner som ikke kan nås af  
Triplex-Tool–Lift, f. eks. hvis en palle skal omsnøres horisontalt. Ved at  
trække en bolt kan båndstrammeren tages af og båndet kan spændes og  
svejses i enhver position.

4. Triplex–Tool–Lift

Triplex–Tool–Lift tillader stramning og forsegling på siden (sideforsegling) 
og toppen (topforsegling) af pallen. Minimum pallehøjde for sideforsegling: 
760mm. Maksimum pallehøjde for topforsegling: 780mm. Maximum pal-
let height for top sealing is 780 mm. Minimum pallehøjde for stramning og  
svejsning på oversiden er 100 mm.
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Specialudstyr for X-pert Line og E-conomy Line
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Model 700 700E 713E 726E 745E713X 726X 745X700X

Drev Manuelt via
håndsving

El motor med tandhjul, elektronisk styret

Kædelanse hastighed – 40m/min 40m/min 40m/min 40m/min66m/min 66m/min 66m/min66m/min

Volt – 24V 24V 24V 24V36V 36V 36V 36V

Lader –
2 x 12V Dobb. Lader, 

2A
2 x 12V Dobb. Lader, 

2A
2 x 12V Dobb. Lader, 

2A
2 x 12V Dobb. Lader, 

2A
36V Lader, 

4,5A
36V Lader, 

4,5A
36V Lader, 

4,5A
36V Lader, 

4,5A

Omsnøring pr. opladning
(Standard omsnøring*) – 350650 650 650 650 350 350 350

St
an

da
rd

 u
ds

ty
r

Instilling af pakkebredde Mekanisk, med selvlåsende stift i 20 cm. interval
via Siemens Industrial Touchscreen 10 cm. interval. Skærmen kan 

betjenes med arbejdshandsker

Power – 93W 93W 93W 93W235W 235W 235W235W

Andre indstillinger – – – – –

Information på Touchscreen – 3 LEDs indikerer batteri niveau og fejl

Batteri pakke –
2 x 12V 

AGM Batteri
3 x 12V 

AGM Batteri
3 x 12V 

AGM Batteri
3 x 12V 

AGM Batteri
3 x 12V 

AGM Batteri
2 x 12V 

AGM Batteri
2 x 12V 

AGM Batteri
2 x 12V 

AGM Batteri

El motor med forstærket vinkelgear, elektronisk styret

E conomy LineLine

Software opdatering – Kun muligt hos producentNem opdatering med USB stik

ErgoPack - Produktoversigt

The Benchmark in Ergonomic Pallet Strapping

Individuelle indstillingsmuligheder via Siemens Industrial Touchscreen, såsom: 
• Kædelanse hastighed, 
• Kædelanse længde, 
• Standby timer, 
• Ventetid for båndløfter i øverste position, 
• Linie laser on/off,
• Båndstrammer on/off

• Batteri lade niveau med grafisk indikation og i %, 
• Valgt pakkebredde, 
• Grafisk visning af kædelanse position, 
• Antal omsnøringer, 
• Grafisk visning og tekst af inspektionsrude, 
• Sikkerheds instruktion, 
• Trin-for-trin vejledning vedr. rulleskift
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Mobilramme –

Ti
lb

eh
ør Stationær slæde tunnel –

Mobil slæde tunnel station –

Ergonomisk
batteri trolley –

* Standard omsnøring :
Batteri pakke: 100 opladninger og afladninger | Strap: 13 mm PET (Fuld rulle) | Båndstrammer: 726, Tension Force 900 N normal svejsetid 2 | Palle: Bredde 0,8 m., Højde: 1,15 m. | Omsnøringshastighed: Hurtig | Rum temperatur: 20°C

Model 700 700E 713E 726E 745E713X 726X 745X700X

Båndstrammer – ––

Spændestyrker – – 150N – 1200N 400N – 2500N 400N – 4500N– 150N – 1200N 400N – 2500N 400N – 4500N

Båndbredde 9–25mm 9–25mm 9–13mm 12–16mm 15–19mm9–25mm 9–13mm 12–16mm 15–19mm

Båndtykkelse 0,5–1,3mm 0,5–1,3mm 0,35–0,85mm 0,5–1,0mm 0,8–1,3mm0,5–1,3mm 0,35–0,85mm 0,5–1,0mm 0,8–1,3mm

Båndtyper PP/PET PP/PET PP/PET PP/PET PP/PETPP/PET PP/PET PP/PET PP/PET

Værktøjslift – ––

Kædelanse Kædelanse Speciel, glasfiber forstærket, brudstærk letkørende kædelanse

Lansespids
med guide

Linie-laser –

Slæde 47 / 47S / 85S 47 / 47S / 85S47 / 47S  47 / 47S 47 / 47S  47 / 47S  47 / 47S / 85S 47 / 47S / 85S 47 / 47S / 85S 

Værktøjslift – ––

Båndstrammer
kan afmonteres – ––

Udløsning af rullebremse

Sp
ec

ie
l u

ds
ty

r

AGR-Certificeret

E conomy LineLine The Benchmark in Ergonomic Pallet Strapping
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Dette specialdesignede tilbehør er designet til at 
omsnøre paller op til 3m højde.

En ideel løsning til at omsnøre paller med udragende 
produkter eller skrøbelige produkter (såsom lakerede 
overflader) sikkert og forsigtigt.

Fastgøres til ErgoPack maskinen vha. et quick-release 
beslag.

Når den mobile ramme bliver separeret fra ErgoPack 
maskinen, så kan paller op til 2,3 m højde omsnøres 
som normalt.

Tilbehør
Mobilramme – Muliggør omsnøring af paller op til 3m højde.
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Quick-release - detalje

Quick-release - detaljeEksempel på brug
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Den stationære slædetunnel er sat fast på gulvet, og kan benyttes med ethvert 
standard ErgoPack-system. Tunnelerne er individuelt tilpasset bredden af dine 
materialer.

Tilbehør
Omsnøring med strøer – Stationær slædetunnel
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Fleksibel og præcis. Den mobile slædetunnel station omsnører paller inklusiv 
lange materialer (såsom strøer). Afstanden mellem strøerne kan justeres kontinu-
erligt ved hjælp af et integreret målebånd, som altid kan tilpasses dit behov. Den 
mobile slædetunnel station er fremstillet efter dine ønsker. Systemet kan flyttes 
dertil, hvor der er behov for at omsnøre.

Tilbehør
Omsnøring med strøer – Mobil slædetunnel station



32

Ergonomisk, brugervenlig og effektiv - 
disse funktioner karakteriserer hele vores sortiment. 

Den ergonomiske batteriskift-trolley gør det nemt at 
skifte batteri på modellerne på ErgoPack X-Pert Line 
og ErgoPack E-conomy Line og sikrer ergonomisk og 
sikker transport mellem opladningsstationen og dit 
ErgoPack-system. Den kan rumme tre batteripakker. 

De 4 hjul giver mulighed for en komfortabel place-
ring af den ergonomiske batteriskift-trolley, der kan 
låses til ErgoPack-systemet via ”forbindelsesbroen”. 
På grund af denne stabile forbindelse kan batteriet 
nemt skiftes. Til de højeste krav i alle arbejdsmiljø.

Tilbehør
Ergonomisk batteriskift trolley
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ErgoPack Air
ErgoPack Air 713-580 / 726-580 / 745-580 – ergonomisk palleomsnøring til forhøjede paller



For detaljeret information, spørg efter vores ErgoPack Air brochure eller 
besøg os på www.ergopack-danmark.dk

ErgoPack Air er en innovation inden for omsnøring 
af paller. Dette er det eneste mobile palleoms-
nøringssystem til forhøjede paller.

Til benyttelse på transportbånd, løfteborde eller 
palletrækkere.
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Er du interesseret I ergonomisk palleomsnøring, men usikker på 
om det til passe til din opgave?

Vi vil med glæde komme på besøg. Vi vil demonstrere systemet 
og alle dets funktioner og muligheder på din arbejdsplads. Med 
dine paller, foran dine medarbejdere. Helt uden forpligtelse, sel-
vfølgelig. Du vil modtage vores skræddersyede tilbud, tilpasset 
til dine specifikke behov.

Hvis du har specifikke spørgsmål, vil din lokale kontaktperson vil 
være tilgængelig på din arbejdsplads med kort varsel.

Dette er en stor fordel for dig, især efter dit køb.

Hurtige og pålidelige: vores salgsafdeling tilbyder professional 
assistance på din arbejdsplads, især under indkøring og uddan-
nelse – vi sikrer en nem og god overgang lige fra begyndelsen.
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Vores leverings- og træningspersonale hjælper dit personale med 
at blive fortrolig med ErgoPack-maskinen med det samme.

Træning
Det er meget nemt: du skal blot booke en træning til dine mede-
arbejdere sammen med købet af maskinen. Din ErgoPack specia-
list leverer systemet til dig samt instruerer dit personale person-
ligt i brug af systemet.

Proces
Oplæringen tager omkring 2 timer.
Alt vil blive vist, forklaret og øvet.

• Basale funktioner
• Skift af bånd
• Betjening af styringen
• Batteri og opladning
• Vedligeholdelse
• Strapning af særlige paller
• Sikkerhedsråd

Efter oplæring, får du en oplæringsprotokol.
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Din tilfredshed er vores mission!

Service via telefon
Hvis du har behov for hjælp med din omsnøringsmaskine, vil 
vores tekniker først forsøge at løse problemet telefonisk. Dette 
afhjælper i de fleste tilfælde situationen.

Lånemaskiner
Hvis maskinen behøver reparation, så vil vi sende dig, normalt på 
samme dag, en af vores lånemaskiner.

Reparation
Din maskine vil blive undersøgt og repareret på vores servicecen-
ter og sendt tilbage til dig efter kort tid.
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Kundeservice Producent
Teknologisk ekspertise inden for omsnøring af paller er grundlaget for ErgoPack siden indvielsen i 1999. 
I samme sammenhæng udvikler, producerer og forhandler vi mobile palleomsnøringssystemer af højeste 
kvalitet, som er unikke i hele verden. 
Vores mål er at skabe en markant forbedring af sikkerhed og ergonomi ved manuel palleomsnøring. Vi  
bestræber os på at forbedre alle brugeres sundhed, motivation samt effektiviteten af vores kunders  
logistiske processer. 
Samtidig skaber vi fornyelse i markedet for palleomsnøring ved at udvikle innovative produkter med høj 
funktionalitet.

ErgoPack Deutschland GmbH
Ergonomisk palleomsnøringssystemer
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



Alle oplysninger om konstruktion, leveringsomfang, udseende, dimensioner, vægt og montering er gældende på udgivelsesdatoen. Ændringer i konstruktion, leveringsomfang og montering samt fejl er undtaget. Alle 
tekster, billeder og anden information i denne brochure er underlagt ophavsretten til ErgoPack Deutrschland GmbH. Kopiering eller anden form for gengivelse er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra ErgoPack 
Deutschland GmbH.

V.1.9.1

Officiel forhandler i Danmark

ErgoPack Danmark
by Ubro SystemPac A/S
Industriholmen 15A
2650 Hvidovre.
Danmark
 
Tlf.: 3677 8200
E-Mail: info@ergopack-danmark.dk
Web: www.ergopack-danmark.dk


