Jigg - enkelt og fleksibelt
pakkesystem
– passer alle bransjer

Jigg er et enkelt og rimelig hjelpemiddel for pakking av
En jigg passer små serier eller der det er ulønnsomt å investere i automatisk
pakking. Jiggpakking kan ofte erstatte dyre emballasjeløsninger som for
eksempel esker med automatbunn, m.m.

Elektrisk
høydejustering

Funksjonene er svært enkle. Operatøren
legger et emne på jiggen og trykker ned.
Esken vil da reise seg og klaffer brettes
automatisk i riktig rekkefølge. På denne
esken brettes de forlengede kortsidene
over slik at de låses og det dannes
trekanthjørner for ekstra stablestyrke.

alle typer produkter i ytteremballasje av bølgepapp.

1) Emnet hentes fra magasinet og legges på jiggen.

2) Når man trykker ned emnet vil de innvendige klaffene 		

3) Esken er ferdig brettet og klar for pakking.

4) Esken lukkes og løftes ut av jiggen.

Et anslag sørger for at det havner på rett plass.

begynne å brette seg i riktig rekkefølge.

Fordeler med jigg
• Vi skreddersyr jiggene til hver enkelt størrelse og hvert enkelt produkt.
• De produseres av konstruksjonsplast (POM), og rustfritt stål.
• Vi leverer bordmodeller, men også komplette pakkestasjoner med emballasjemagasin
og plass til vekt, printer, m.m.
• Pakkestasjonene kan leveres med elektrisk høydejustering for enkel tilpassing til operatøren.
• Det kan benyttes et utall av forskjellige emballasjekonstruksjoner.

Emballasje for skapdørhengsler
Eske med overbrett
på kortsidene og et
fasthengende lokk som
festes med låsetapp.

Esken holder seg oppreist etter åpning og egner seg til
mange forskjellige produkter. Passer f.ex. når det er behov
for å kunne åpne og lukke flere ganger.

Emballasje for Lerøy Naturell Laks
Eske som kun holdes sammen
av låsetappen på lokket.

Når lokket åpnes går esken tilbake til plano. Dette er ofte en fordel
for ren transportemballasje. Produktene blir svært enkle å ta ut og
emballasjen lett å bli kvitt.

Emballasje for Troll Salmon, skivet røkt laks
Transporteske med
displayfunksjon. Låses
med tape.

Emballasje for landbruk
En god løsning når det kreves høy stablestyrke.
Den er enkel å fylle, enkel å stable og gir fin
eksponering av produktene.
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Den er utstyrt med perforeringer som
gir enkel åpning. Tilbake står en eske
med fint innsyn der det også er enkelt
å plukke produkter.

