
 

 
 
 

ErgoPack süsteem ErgoPacki idee: ergonoomia! 
 

ErgoPack tootega olete teinud õige valiku: olgu 

pakend suur või väike, lai või kõrge, ErgoPack 

kinnitab selle absoluutselt kindlalt ja 

usaldusväärselt. Midagi ei lõtku ega nihku, midagi 

ei lagune laiali. ErgoPackiga annate suurima 

võimaliku panuse pakendatud kaupade ja 

kaubaaluste transpordi ohutusse. 

 
Patenteeritud lindijuhikuga süsteem on lihtsalt 

geniaalne: lindijuhik libiseb pakendatud kaupade 

alt läbi ja viib lindi endaga kaasa, seejärel aga 

toob lindiotsa operaatori juurde tagasi. Operaatoril 

tuleb vaid lint vastu võtta ja sulgurpeaga 

ühendada ning lint pinguldatakse ja keevitatakse 

automaatselt – ongi valmis! 

 
Kaubaaluste käsitsi kinnitamine on üks kõige 

sagedasemate kummardumistega töö. 

 
Töötaja peab iga lindi kohta kaks korda 

kummarduma ja üks kord ümber kaubaaluse 

minema. Kaubaaluse korralikult kahe lindiga 

kinnitamiseks peab töötaja kokku neli korda 

kummarduma ja kaks korda ümber kaubaaluse 

käima. 50 kaubaalust päevas tähendab üle 200 

kummardumise ja 100 korda ümber kaubaaluse 

käimist. See teeb üle 1000 kummardumise 

nädalas.  

ErgoPack teeb sellele kõigele lõpu! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isegi kõrged virnad pole ErgoPack süsteemide 

jaoks probleem: lisaseadme abiga saab kindlalt 

ja kiirelt kinnitada kuni 3,0 m kõrgusi 

kaubaaluseid. 

ErgoPacki looja Andreas Kimmerle suhtub 

ergonoomiasse kirega: 

 
„Kui inimene jääb seljaprobleemide tõttu pikemaks 

ajaks või lausa püsivalt töölt ära, siis läheb see 

suurt raha maksma. Paljud inimesed ei arvesta 

sellega ikka veel.” 

 
Tegelikult on sagedasest kummardumisest või 

kummargil töötamisest tingitud seljavaevused üks 

kõige levinumatest tööhaigustest, nagu tõestab 

statistika. 

 
ErgoPack on kaubaaluste kinnitamisega 

seonduvad seljaprobleemid lõpuks lahendanud ja 

pakub lisaks ka palju muid eeliseid. 

 
Juba koolipoisina suviti oma vanemate 

puidufirmas töötades häiris Andreas Kimmerlet 

sagedane kummardumine kaubaaluste 

kinnitamisel. Hiljem, koolitatud puidutehnoloogia 

insenerina hakkas ta sobivaid lahendusi otsima. 

 
„Aga,“ ütleb Kimmerle täna, „spetsialistid ei 

mõistnud probleemi. Nad kas näitasid mulle 

tohutut masinat või ütlesid lihtsalt: võta piluga 

harjavars ja pane lint sellega paika…“ 

Niisiis hakkas Kimmerle ise tegutsema ja 1999. 

aastal leiutas ta esimese kaubaaluste kinnitamise 

masina. 2002. aastal sai ta Genfis 

rahvusvahelisel leiutajate näitusel kuldmedali ja 

ka Saksamaa leiutajate auhinna ning asutas firma 

ErgoPack GmbH. 

 
Tänaseks on müüdud üle 8500 ErgoPack 
süsteemi 55 riigis üle kogu maailma. Neid 
masinaid on lihtne kasutada. Aga et kõik kindlasti 
algusest peale sujuvalt läheks, pakuvad ErgoPacki 
eksperdid ka süsteemide tarnimisel kliendi juures 
toimuvaid töötajakoolitusi. ErgoPack – juba selle 
nimi ütleb kõik: kaubaluste ja pakendite 
ergonoomiline kinnitamine. ErgoPacki kasutades 
jääb kummardumine minevikku. 

 

ErgoPack pakub süsteemide tarnimisel kliendi 
juures toimuvaid töötajakoolitusi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lükake ErgoPack kaubaaluse 

ette. ChainLance lindijuhik…  

lükkab lindi kaubaaluse 

alt läbi… 
…ja tagaküljel 

uuesti üles 
ning üle 

kauba-

aluse  

operaatori 

kätte. 

ChainLance 

lindijuhik tõmbub 

tagasi. 

Linditõstuk toob  

lindi teise otsa üles. 
Sulgurpea

 

keevitab lindi kindlalt 
kinni. 

Valmis! 



 
 
 
 
 

 
 
 

Ergonoomilised sisse-
ehitatud käepidemed 
mugavaks käsitsemiseks 

 
 
Kompaktset juht- ja töömoodulit saab kergesti remondiks ja 
hoolduseks lahti võtta ja asendada 
 

Pakendi laiust saab spetsiaalse 
iselukustuva poldi abil kiiresti ja 
lihtsalt vahemikus 0,7 kuni 2,4 m 

ErgoPack 
elegantne

 
 
 
 

Mittekillustuv ja väga 
kulumiskindel 
eriplastik 

 

 
 

Kuullaagritel veerevad 
200 mm läbimõõduga 
kõvaplastikust rattad 
tagavad lihtsa 
manööverdamise ka 
ebatasasel pinnal 

 
Tugev 
pulberkattega 
terasraam 

 
Ümarad nurgad 
suurendavad 
tööohutust  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patenteeritud 
kelk kuullaagritel 
jooksvate 
rullikutega 

Ergonoomilise kujuga sisse-
ehitatud sulgurpea, mille 
pinguldusjõud on kuni 4000 N 

 
 
ErgoPack turvalõikur 
lõikab PP ja PET linte  
ohutult 

 
 
2 mm teraslehest  
tugev hoiukast 

 

 
Oma joonelaser 
lihtsustab süsteemi 
kaubaaluse ette 
joondamist 

seadistada 

 
Tasku juhendile, et see oleks 

masinal alati kättesaadav 

 
ErgoPack tõstuk – 
sulgkerge töö 
sulgurpeaga 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24V aku- 
komplekt:  
kuni 400 kinnitus- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ma garanteerin, et arendame ja toodame oma tooteid ning hoolitseme oma 

klientide eest meie parimate oskuste kohaselt, tagamaks suurepärase kvaliteedi, 

ning töötame usaldusväärselt ja ausalt. Meie tooted järgivad ergonoomia 

heakskiidetud põhimõtteid kuni pisimate detailideni.“ 
 

Andreas Kimmerle, 

asutaja ja tegevdirektor, 

ErgoPack Deutschland GmbH 

 
 
 

 

viis 

kaubaaluste 

kinnitamiseks 

Kõik katted on tehtud 
roostevabast terasest või 
purunemiskindlast  
PE plastikust 

Patenteeritud Chainlance  
lindijuhik on tugevast 
klaaskiuga armeeritud 
plastikust 

toimingut iga 
laadimisega 
(katte all) 

Automaatne linditõstuk toob  

lindi teise otsa töökõrgusele 
üles, et töötaja ei peaks 
kummarduma 

 
 
 
 

 
Kuidas meid leida: 

 
 

 
Kasutage meie oskusteavet ja 

nõuandeid: olgu telefonitsi või 

süsteemi tarimisel ja teie firma töötajate 

koolitamisel – meie eksperdid on ise 

täielikult koolitatud. Võite neile loota. 
 

Andreas Kimmerle, firma ErgoPack asutaja 

(keskel) ErgoPacki esitlusmeeskonna koolitusel 

ErgoPack Deutschland  GmbH 
Ergonomic Pallet Strapping Systems 

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 21 

89415 Lauingen 

Germany (Saksamaa) 
 

 

Tel.: +49 (0)9072 - 702 83-0 

Faks: +49 (0)9072 - 702 83-29 

E-post: info@ergopack.de 

WWW:  www.ergopack.de 

mailto:info@ergopack.de
http://www.ergopack.de/

