
Dedykowane produkty i rozwiązania
dla aplikacji pakowania końcowego



Maksymalna produktywność – także w pakowaniu końcowym.
Każdy, kto chce utrzymać czy rozszerzyć swoją pozycję na światowym rynku musi dążyć  
do zwiększenia produktywności. Ale nawet najwyższa wydajność nie jest wystarczająca, 
gdy jeden z etapów produkcji odstaje od innych stanowisk w procesie tworzenia wartości.  
Festo wykorzystuje całościowy obraz sytuacji przy opracowywaniu rozwiązań i usług 
dostosowanych do pakowania na końcu linii, dzięki czemu można sprostać wyzwaniom rynku  
w najlepszy możliwy sposób. 

Konsultacja z nami umożliwia za każdym razem zapewnienie doboru najlepszego rozwiązania, 
gdziekolwiek na świecie, bez względu na to gdzie znajdują się Państwa zakłady produkcyjne.

Więcej informacji:
www.festo.com/packaging

Polegasz na efektywnych procesach pakowania.
Szukasz elastycznej automatyzacji.
Tworzymy i oferujemy niezawodne rozwiązania.



Obecność na całym świecie
Nasz asortyment innowacyjnych 
produktów, rozwiązań i usług. 
Jesteśmy zawsze w pobliżu dzięki  
ponad 250 oddziałom w 176 
krajach i spółkom lokalnym w 61 
krajach. 

Efektywność Energetyczna@Festo
Zaplanuj swoją przyszłość  
w sposób ekonomiczny  
i zrównoważony. Koncepcja 
doskonale zharmonizowanej 
Efektywności Energetycznej 
Festo obejmuje wszystkie etapy 
procesu tworzenia wartości. 
Nasze Usługi Oszczędzania 
Energii najczęściej natychmiast 
wpływają na poprawę  
efektywności energetycznej 
systemów.

Oferta produktowa dedykowana 
wymaganion konkretnej branży 
oraz zoptymalizowane 
rozwiązania aplikacyjne
Jesteśmy specjalistami automa-
tyki w zakresie rozwiązań  
w dziedzinach takich jak 
produkcja żywności i napojów, 
biotechnologia/farmaceutyka  
czy branża elektroniczna.

Znacznie więcej niż tylko same 
produkty
Oferujemy usługi w całym 
łańcuchu procesów, w tym  
serwis posprzedażny.  
Dla zapewnienia wysokiej 
dostępności systemu  
i niezawodności procesów,  
bez nieplanowanych przestojów.

Narzędzia inżynieryjne Festo
Codziennie usprawniamy  
Waszą pracę. Po prostu 
skorzystaj z naszych programów 
wspomagających.

Wszystko z jednego źródła
Czy korzystasz zarówno  
z rozwiązań pneumatycznych  
jak i elektrycznych? Jesteśmy 
odpowiednim partnerem  
w zakresie obu tych systemów,  
od komponentów do oprogra-
mowania. Ułatwi Ci to zakup, 
zaoszczędzi czas i obniży koszty 
nabycia.

Safety@Festo
Myśl prewencyjnie – zmniejszaj 
ryzyko. Nasza technika 
automatyzacji związanej  
z bezpieczeństwem daje Ci 
pewność, że stanowisko pracy 
jest tak bezpieczne, jak to tylko 
możliwe. Pondato jest zgodne  
z dyrektywą maszynową WE.

Twoja  
przewaga

konkurencyjna

Nasze 
kompetencje



Etykietowanie

Znak rozpoznawczy dobrych rozwiązań: bezpieczne przenoszenie 
palet, prawidłowe ich układanie i precyzyjne podnoszenie opakowań. 
W tym wysoka odporność na zużycie oraz wytrzymałe i trwałe 
rozwiązania zaprojektowane do nieograniczonych powtórzeń.

Wszystkie kluczowe cechy nowoczesnego i oszczędnego 
etykietowania: rozwiązania oferujące dużą szybkość i pewność 
działania oraz łatwą zmianę formatu. 

Silnik serwo EMMS/E-AS z pozycjonerem  
silnika CMMP
Zapewnia utrzymanie stałej prędkości 
etykietowania.

Jednostka silnika MTR-DCI z napędem 
pozycjonującym DMES
Pozwala na szybkie i łatwe dopasowanie  
do dowolnego formatu i wielkości opakowania  
w pełni zastępując ręczną regulację.

Formowanie kartonów

Generator podciśnienia VN
Zdecentralizowane wytwarzanie podciśnienia 
pozwala na szybsze odpowietrzanie, nawet przy 
dużych ilościach powietrza. 

Elektryczny napęd wysięgnikowy DGEA
Wykonuje ruch liniowy na stacji formowania.



Precyzyjny i dynamiczny proces ładowania z możliwością szybkiej 
zmiany formatu. Wysoka wydajność i szybkość przy pakowaniu. 

Szybki Portal-T EXCT
Manipulator działający w układzie kartezjańskim  
z funkcjami robotyki charakteryzuje się doskonałą 
dynamiką, wydajnością przekraczającą 90 cykli 
chwytania na minutę oraz optymalnym wyko-
rzystaniem przestrzeni w miejscu instalacji.
 
System sterowania CMCA
Wszystko w jednym – CMCA to zarówno sterownik 
ruchu z funkcjami robotyki, jak i pozycjonery 
silników, wraz z zintegrowanym systemem
bezpieczeństwa. Stanowi on gotowy do instalacji 
układ sterowania przeznaczony dla wszystkich 
typów manipulatorów.

Manipulator Tripod EXPT
Szybki manipulator z funkcjonalnością robota  
do swobodnego przemieszczania w przestrzeni 3D 
zapewnia precyzyjne pozycjonowanie w połączeniu 
z bardzo dużą dynamiką ruchu, umożliwiającą 
uzyskanie do 150 cykli roboczych na minutę.

Ładowanie pudełek

Owijanie w folię termokurczliwą

Wysoka powtarzalność, precyzyjny efekt: rolki przesuwają folię tak 
precyzyjnie, że opakowanie zawsze jest idealnie dopasowane - dzięki 
delikatnej regulacji siły.

Zawory proporcjonalne VPPM
Do kontroli napięcia. Zawór VPPM utrzymuje  
folię cały czas w odpowiednim napięciu.

Pozycjonery silników CMMP
Interpolacje trajektorii ruchu, sterowanie 
elektryczne lub synchronizacja master-slave. 
Opcjonalne: poziom zapewnienia bezpieczeństwa e 
(PL e) i funkcja bezpiecznego ruchu.

Moduły analogowe CPX-4AE-T
Do czterech czujników temperatury w modułowym 
terminalu elektrycznym CPX. Zakres temperatur  
od −200 °C do 850 °C. Pozwala to na stałe 
kontrolowanie temperatury w tunelu grzewczym. 



Zadanie to wymaga skutecznych procesów ładowania o dużej sile, 
prędkości i dynamice. Dokładnie tym jest rozwiązanie Festo - i jest 
oprócz tego niezawodne. Dodatkowo dostępne są różne rodzaje 
chwytaków dla wielu zastosowań i chwytanych przedmiotów.

Komponenty systemowe i nie tylko
Dopasowany zestaw z jednego źródła. Napędy  
z paskiem zębatym i napędy ze śrubą EGC, napędy 
ze śrubą EGC-HD z prowadnicą do dużych obciążeń, 
napędy elektryczne DGEA, sterownik CPX-CEC-M1, 
pozycjoner silnika CMMP. Dodatkowo odpowiednia 
szafka sterująca. Na żądanie: nasza usługa 
uruchomienia, aby przyspieszyć pracę.

Załadowana paleta musi być ustawiona prawidłowo i pewnie; paleta 
musi być dokładnie zabezpieczona folią stretch do owijania palet.  
To wymaga długich skoków o dużej sztywności i pewnego sterowania.

Siłowniki znormalizowane DSBC
Delikatne ale pewne i bezpieczne ustawianie palety. 
Z samonastawną amortyzacją PPS w położeniu 
końcowym. Prosta instalacja, brak konieczności 
regulacji, optymalna amortyzacja.

Elektryczne napędy z paskiem zębatym i napędy 
ze śrubą EGC, silniki serwo, pozycjonery silników 
Aby pionowo unosić folię oraz bezpiecznie  
i ostrożnie owijać palety.

Paletyzowanie

Owijanie palet



Usługi dopasowane do potrzeb klienta – wzdłuż całego łańcucha budowania wartości, od projektowania 
i uruchamiania po działanie systemu. Usługi Festo będą Państwu pomocne wszędzie tam, gdzie można 
wykorzystać naszą wiedzę dla osiągnięcia korzyści.  
Oto kilka przykładów:

Zapewniona ciągłość: kompleksowe wsparcie

Systemy manipulacyjne z odpowiednią szafką sterującą
W przypadku systemów pozycjonowania i montażu gotowych do 
zainstalowania, można praktycznie pominąć złożone procesy 
związane z etapami opracowywania i konstruowania.  
My wszystko zaprojektujemy, zorganizujemy, opracujemy, 
przetestujemy i dostarczymy.  
Wraz z szafami sterowniczymi na indywidualne zamówienie.

Płyty montażowe
Zaprojektowane i wykonane na indywidualne zamówienie  
z uwzględnieniem wymagań danej branży. Gotowe do zainstalowania, 
z okablowaniem i przewodami pneumatycznymi. Zdefiniowane 
interfejsy dla prostej instalacji bezpośrednio w systemie.

Usługi związane z uruchamianiem systemów napędów
Wykorzystaj pełne możliwości Twojego systemu! Nasi serwisanci 
mogą uruchomić Twój system - szybko, niezawodnie i optymalnie.  

Usługi audytów zużycia energii 
Holistyczna koncepcja optymalizacji systemów sprężonego powietrza.  
Pozwala to zaoszczędzić energię i zredukować zanieczyszczenia,  
a także zredukować koszty działania nawet o 60%. 

Rozwiązania gotowe do zainstalowania
Od etapu projektowania do uruchomienia – skorzystaj z naszej wiedzy i zaoszczędź czas.

Serwis posprzedażny
Od etapu uruchomienia do działania systemu – maksymalna dostępność systemu.
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www.festo.pl

Dokładność i szybkość, czystość i bezpieczeństwo, różne wersje  
i elastyczność: są to wymogi stawiane efektywnemu pakowaniu. 
Chcesz aby Twoje produkty lub produkty klientów dotarły bezpiecznie 
na rynek – potrzebne jest pakowanie na końcu linii, które nadąży  
za tempem produkcji. Obsługujemy każdy poziom pakowania  
co zapewnia pełne wykorzystanie jego możliwości.

Dwie uzupełniające się technologie - nasz asortyment połączony  
z Twoimi potrzebami
Zastosowanie określa wymagania dla rozwiązania a my 
zaproponujemy najlepsze rozwiązanie. Pneumatyka, 
serwopneumatyka, systemy elektryczne lub ich kombinacja:  
wszystko jest możliwe dzięki naszemu asortymentowi  
i doświadczeniu. Daje to pewność, że rozwiązanie będzie  
w pełni dopasowane do danego zadania. 

Znajdź inteligentne rozwiązania dla 
Twoich zadań pakowania – dzięki 
naszemu wsparciu.

Maksymalna wydajność jest kwestią ambicji
Czy też tak uważasz? Chętnie pomożemy osiągnąć ten cel  
– wykorzystując wyróżniające nas cztery zalety: 
• Bezpieczeństwo • Efektywność • Prostota • Kompetencje

Jesteśmy inżynierami produktywności. 

Odkryj nowy wymiar dla Twojej firmy:
 www.festo.com/whyfesto



ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
ul. Fredry 5
15-191 Białystok
tel. kom: 607 140 668
tel. kom: 695 953 373
bialystok.pl@rubix.com

BIURO ŁÓDŹ
tel. kom: 607 896 477
lodz.pl@rubix.com

BIURO SZCZECIN
tel. kom: 691 230 201
szczecin.pl@rubix.com

BIURO SŁUPSK
tel. kom: 691 674 405
slupsk.pl@rubix.com

ODDZIAŁ BYDGOSZCZ
ul. Kasztanowa 25
85-605 Bydgoszcz
tel: 52 321 33 50 
fax: 17 227 00 01
bydgoszcz.pl@rubix.com

ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Stefana Wyszyńskiego 1
10-457 Olsztyn
tel: 89 627 13 00 
fax: 17 227 00 01
olsztyn.pl@rubix.com

ODDZIAŁ TARNÓW
ul. Kochanowskiego 30 A
33-100 Tarnów
tel: 14 621 13 30 
fax: 17 227 00 01
tarnowpl@rubix.com

ODDZIAŁ CHORZÓW
al. Bojowników 
o Wolność i Demokrację 38
41-506 Chorzów
tel: 32 289 65 46 
fax: 17 227 00 01
chorzow.pl@rubix.com

ODDZIAŁ POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 870 91 56 
fax: 17 227 00 01
poznan.pl@rubix.com

PARKER STORE POZNAŃ
ul. Oleśnicka 15
60-167 Poznań
tel: 61 646 00 90 
fax: 17 227 00 01
parkerstore.poznan.pl@rubix.com

ODDZIAŁ WARSZAWA
ul. Czechowicka 16
04-218 Warszawa
tel: 22 612 13 70 
fax: 17 227 00 01
 warszawa.pl@rubix.com

BIURO GDAŃSK
tel. kom: 605 902 648
gdansk.pl@rubix.com

ODDZIAŁ RZESZÓW
al. Wincentego Witosa 9b
35-115 Rzeszów
tel: 17 856 41 94 
fax: 17 227 00 01
rzeszow.pl@rubix.com

ODDZIAŁ KIELCE
al. IX Wieków Kielc 16/5
25-516 Kielce
tel: 41 344 25 56 
fax: 17 227 00 01
kielce.pl@rubix.com

ODDZIAŁ KRAKÓW
ul. Malwowa 15/4
30-611 Kraków
tel: 12 269 17 77 
fax: 17 227 00 01
krakow.pl@rubix.com

ODDZIAŁ KRAPKOWICE
ul. 3 Maja 39
47-303 Krapkowice
tel: 77 446 65 75 
fax: 17 227 00 01
krapkowice.pl@rubix.com

ODDZIAŁ LUBLIN
ul. Zwycięska 1
20-555 Lublin
tel: 81 527 09 15 
fax: 17 227 00 01
lublin.pl@rubix.com

ODDZIAŁ WROCŁAW
ul. Kaczeńcowa 2/4-6
51-180 Wrocław
tel: 71 339 84 68 
fax: 17 227 00 01
wroclaw.pl@rubix.com

Brammer S.A. 

ul. Handlowa 2a

36-100 Kolbuszowa

17 227 00 00

brammer.pl@rubix.com

www.brammer.pl

 


