
ROVEMA TOUCHPOINT PACKAGING

ROVEMA Touchpoint Packaging 
to innowacyjny system pakowania 
w mini-torebki oraz otwierane kartony 
prezentacyjne, przeznaczone dla 
punktów sprzedaży detalicznej.

Kompleksowe rozwiązanie firmy Rovema 
integruje poręczne małe torebki z wielofunkcyjnym 
kartonem zbiorczym. 

Po obróceniu zamkniętego kartonu o 180 stopni, 
opakowanie transportowe przekształca się w atrakcyjny 
display wystawowy. Łatwe i uniwersalne rozwiązanie, 
które oszczędza materiały opakowaniowe!

Atrakcyjny kształt kartonu otwartego w punkcie 
sprzedaży przyciąga wzrok i sprawia, że konsumenci 
chcą dotknąć i obejrzeć z bliska wyeksponowane 
25-gramowe torebki.

ROVEMA Touchpoint - idealne opakowanie dla punktów sprzedaży detalicznej.
Zrobione z pasją cechującą tylko najlepsze rozwiązania!

Passion for packaging

Innowacyjne 
rozwiązania 

opakowaniowe 
w punktach 

sprzedaży 
detalicznej.



Zasada działania: 
kontynuacyjna pakowaczka pionowa BVC 250 Compact jest 
wyposażona w sprawdzony system Sense & Seal, który wykrywa 
obecność produktów w obszarze zgrzewania poprzecznego. 
Wadliwe torebki są skutecznie usuwane z maszyny pakującej przy 
szybkości pracy dochodzącej do 240 opakowań na minutę. 

System kartonowania zbiorczego EC obejmuje moduł rozkładający 
kartony, robota pick & place z funkcją grupowania oraz moduł 
zamykający. Cały system zajmuje powierzchnię zaledwie 10 m².

Zalety:
• Wszystkie poszczególne jednostki są optymalnie zrównoważone.
• Energooszczędny i zmniejszający zużycie urządzeń proces 

pakowania, który jednocześnie zapewnia wysoki poziom 
ochrony produktu.

• Mała powierzchnia: zaledwie 10 m²
• W ciągu 1 minuty możliwe jest zapakowanie do 30 kartonów 

zbiorczych.
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Obszar formatowy:

długość (D) szerokość (C) Wysokość (H)

min. 70 mm 70 mm 35 mm

maks. 200 mm 150 mm 150 mm

Proces:
1  Wyprowadzanie torebek zgodnie z pożądaną  

  pozycją na tacy (frontem do góry lub do dołu).
2  Zintegrowany moduł formowania kartonów
3  Z przenośnika taśmowego torebki są podawane  

  do indywidualnych przegród łańcucha buforująco- 
  indeksującego, co zapewnia bezpieczny i szybki  
  transport torebek pod modułem pick & place
4  Warstwowe pozycjonowanie torebek w kartonie;  

  zgodnie ze zdefiniowanym schematem.
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Linia pakująca: 
Pionowa pakowaczka BVC 250 Compact oraz system kartonowania zbiorczego EC, 
ze wspólnym centralnym sterowaniem.
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ROVEMA GmbH
35463 Fernwald
info@rovema.de

Rovema France SAS
93360 Neuilly-Plaisance
info@rovema.fr

ROVEMA Benelux bv
4902 TT Oosterhout
sales@rovema.nl

ROVEMA Italia s.r.l.
20026 Novate Milanese (MI)
info@rovema-italia.it

ROVEMA Packaging 
Machines Ltd
Gatehouse Close/Aylesbury
sales@rovema.co.uk

ROVEMA Spain and Portugal S.L.
08208 Sabadell/Barcelona
rovema@rovema.es

ROVEMA Makine 
San. Ve Tic. A.S.
34870 Kartal/Istanbul 
info@rovema.com.tr

OOO ROVEMA
196247 St. Petersburg, Russia
info@rovema.ru

ROVEMA POLSKA Sp. z o.o.
02-672 Warszawa
rovema@rovema.pl

ROVEMA North America Inc.
Norcross, GA 30093
info@rovema-na.com

ROVEMA Latinoamérica S.A.
Panama City
rlainfo@rovema.com

ROVEMA Asia Pacific 
Corporation
Biñan City/Philippines 
info@rovema.com.ph PL
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