
Poznaj CVP Impack i CVP Everest

Porozmawiajmy 
na temat 
automatycznego 
pakowania



Pożegnaj się z 
pracochłonnym, 
czasochłonnym, 
nadmiarowym 
pakowaniem. 
Zwiększ wydajność 
realizacji zamówień 
dzięki w pełni 
zautomatyzowanemu 
pakowaniu na  szytego 
na miarę fit-to-size.



CVP Impack mierzy, tworzy pudełko, zakleja taśmą, 
waży i etykietuje każde zamówienie. Pakuj wszystko, 
od pary słuchawek po śpiwór, a także wszystkie 
rozmiary pomiędzy. To in-linowe rozwiązanie w pełni 
integruje się z systemem zarządzania magazynem, 
aby pomóc Ci elastycznie sprostać wymaganiom i 
przyszłemu rozwojowi.

Pojedyncze 
i wielopaki

Pakowanie towarów 
twardych lub 
miękkich

Skalowanie z 
uwzględnieniem 
szczytów i wzrostów

Twórz odpowiedniej 
wielkości pudełka, co 
7 sekund za pomocą  
CVP Impack
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Pudełko zaklejone taśmą ze 100% 
zabezpieczeniem, umożlwiającym  
otwieranie, recykling lub zwrot, 
poprawia wrażenia klienta.

Etykiety są zgodnie z 
wymogami przewoźników i 
naklejane w celu zapewnienia 
prawidłowej dostawy.

Weryfikacja wagi zamówienia 
pozwala zoptymalizować 
tempo zakupów dzięki wadze 
przepływowej, która zapewnia 
dane o wadze i pomiarach każdej 
paczki.

Tworzenie pudełka na żądanie 
pozwala na dopasowanie 
pudełek na wymiar w szerokiej 
gamie rozmiarów.

Jeden, dwa lub trzy podajniki 
tektury, wykorzystują niezależnie 
tekturę ‘fan-fold’, co daje 
możliwość dynamicznego 
przełączania i uzupełniania 
materiału, redukując zużycie 
zapasów i doprowadzając do 
oszczędności użytkowania. Pojedyncza lub podwójna 

stacja załadowcza, zapewnia 
wysoki poziom wydajności 
operatora i maszyny.

Skaner przechwytuje obraz 3D 
każdego unikalnego przedmiotu 
lub przedmiotów zamówienia, 
w celu określenia minimalnego 
wymaganego rozmiaru pudełka.

CVP Impack
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Można również 
zwiększyć 
częstotliwość do 
co 3 sekund przez 
CVP Everest

CVP Everest mierzy, tworzy pudełko, klei, waży 
i etykietuje każde zamówienie. To doładowane 
rozwiązanie, pozwoli nadążyć za Twoimi potrzebami 
w zakresie realizacji zamówień na dużą skalę, 
jednocześnie wspierając te ciągle zmieniające się 
szczyty zamówień. Tworząc najmniejsze niezbędne 
pudełko, poprawisz wrażenia klienta dzięki 
zrównoważonym opakowaniom.

Pojedyncze 
i wielopaki

Pakowanie towarów 
twardych lub 
miękkich

Skalowanie z 
uwzględnieniem 
szczytów i wzrostów



CVP Everest

Jeden, dwa lub trzy podajniki 
tektury, wykorzystują niezależnie 
tekturę ‘fan-fold’, co daje 
możliwość dynamicznego 
przełączania i uzupełniania 
materiału, redukując zużycie 
zapasów i doprowadzając do 
oszczędności użytkowania.

Pojedyncza lub podwójna 
stacja załadowcza, zapewnia 
wysoki poziom wydajności 
operatora i maszyny.

Skaner przechwytuje obraz 3D 
każdego unikalnego przedmiotu 
lub przedmiotów zamówienia, 
w celu określenia minimalnego 
wymaganego rozmiaru pudełka.

Dwa aplikatory wieka opakowania 
pracują równolegle, aby w pełni 
zamknąć każde dopasowane 
na wymiar pudełko z perforacją 
ułatwiającą otwieranie i zwroty.

Skomplikowany układ tworzy 
dopasowane do rozmiaru 
dno pudełka i umożliwia na 
stosowanie pudełek w szerokim 
zakresie rozmiarów.

Weryfikacja wagi zamówienia 
pozwala zoptymalizować 
tempo zakupów dzięki wadze 
przepływowej, która zapewnia 
dane o wadze i pomiarach 
każdej paczki. Etykiety zgodne z wymogami 

przewoźników są tworzone i 
naklejane w celu zapewnienia 
prawidłowej dostawy.
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Obietnica, na 
którą możesz liczyć
Świadomi nadawcy paczek wiedzą, że procesy 
ich pakowania są złożone i unikalne, dlatego 
potrzebują jedynej firmy, oferującej niezrównane 
wsparcie i serwis w zakresie zautomatyzowanego 
pakowania. Sparck Technologies, posiada ponad 
dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie w 
pełni zautomatyzowanych systemach pakowania 
i od 1924 roku jesteśmy prawdziwym liderem w 
dziedzinie innowacji.

Firma Sparck jest światowym liderem w dziedzinie 
projektowania i produkcji zaawansowanych, 
zautomatyzowanych systemów pakowania 
na wymiar, przeznaczonych do zastosowań w 
ecommerce na dużą skalę. Celem firmy Sparck 
jest sprawienie, aby każda przesyłka wysyłana 
przez naszych klientów była ambasadorem marki.

Historie sukcesu naszych klientów stanowią 
podstawę tego, co wyróżnia Sparck - 
konsekwentne i niezachwiane zaangażowanie 
w obniżanie kosztów pracy, wysyłki i materiałów 
dzięki inteligentnym, zrównoważonym 
opakowaniom.

Pomożemy Ci usprawnić proces pakowania paczek 
dzięki sprawdzonej automatyzacji znanej z:

» Automatycznego pakowania zamówień zarówno 
jedno jak i wieloelementowych zamówienia 
produktów twardych i miękkich
» Brandowania trzema różnymi zadrukowanymi 
tekturami
– pozwala na zapakowanie w 3 różne marki/
brandy na jednej maszynie
» Podwójna stacja załadowcza
» Niezawodna wszechstronność
» Zmniejszenie kosztów wysyłki i kosztów transportu
» Największa na rynku sprawdzona przepustowość, 
poparta danymi klientów
» Urządzenie typu “plug and play”, ułatwiające 
obsługę
» Wyeliminuj puste przestrzenie, aby zwiększyć 
zrównoważony rozwój
» Zbieranie danych pozwala na ukazanie 
rzeczywistych wyników
» Ponadprzeciętna obsługa i konserwacja.

Sparck Technologies ma siedzibę w Drachten 
w Holandii. Dzięki wiodącej na rynku wiedzy 
inżynierskiej, innowacyjności, niezawodność i 
bezkonkurencyjnej wydajności, Sparck wspiera 
jedne z największych na świecie marek detalicznych 
i przemysłowych.



Przywitaj się z... 
niższymi kosztami pracy, 
produkcją odporną na 
nagły wzrost zamówień, 
pudełkami o odpowiednich 
rozmiarach, niższymi 
kosztami wysyłki, pełną 
elastycznością, szybkim 
pakowaniem, łatwym 
rozpakowywaniem, silnym 
zrównoważonym rozwojem i 
najlepszą obsługą w branży.



Dość gadania, 
zautomatyzuj się
Wejdź na stronę sparcktechnologies.com i zobacz CVP Impack i 
CVP Everest w akcji. Skontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży 
już dziś, aby zobaczyć co nasze maszyny do automatycznego 
pakowania mogą zrobić dla Twojej firmy.

sparcktechnologies.com


