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2 WYDARZENIA: NAKŁADANIE KLE-
JU W E-COMMERCE
W dniach 15–17 marca 2022 r. firma Robatech będzie podwójnie 
skoncentrowana na zrównoważonych rozwiązaniach w zakresie 
nakładania kleju dla opakowań w handlu elektronicznym W cen-
trum uwagi: na żywo na targach CCE International w Monachium 
oraz wirtualnie w ramach pokazu Robatech Solutions Showcase. 
Robatech prezentuje rozwiązania do efektywnego nakładania nici 
do zrywania i samoprzylepnych zamknięć na karton i tworzywo 
sztuczne oraz do zamykania opakowań na żądanie..

W trakcie trzech dni wydarzenia firma Robatech zaprezentuje produkty i rozwiązania, któ-

re zapewniają większą wygodę w handlu elektronicznym na żywo podczas targów CCE 

International oraz wirtualnie w ramach pokazu Robatech Solutions Showcase. Kartony i 

torebki wysyłkowe można łatwo otworzyć za pomocą nici do zrywania i łatwo zamknąć 

za pomocą samoprzylepnego zamknięcia. Firma Robatech prezentuje nową głowicę do 

nakładania powierzchniowego, która nakłada klej tak precyzyjnie, że producenci opakowań 

mogą przyklejać nici do zrywania i samoprzylepne zamknięcia bezpośrednio do opakowań 

wysyłkowych przy dużych prędkościach produkcyjnych oraz z dużą precyzją. Rozwiązanie 

to zwiększa produktywność i jest jednocześnie zrównoważone.

Tendencja do tworzenia tzw. opakowań na żądanie, czyli opakowań wysyłkowych dostoso-

wanych do potrzeb klienta, wymaga elastycznych rozwiązań w zakresie nakładania kleju. 

Komponenty systemu Robatech są modułowe, dzięki czemu klienci mogą indywidualnie 

skompletować swój system nakładania kleju. Klienci na całym świecie korzystają z wielo-

letniego doświadczenia firmy Robatech w branży opakowań, kompleksowego doradztwa 

i kompetentnego serwisu.

Zrównoważone nakładanie kleju dla opakowań w handlu elektronicznym. Na żywo na tar-

gach CCE International: hala A4, stoisko 2926 lub wirtualnie w ramach pokazu Robatech 

Solutions Showcase.

ww.robatech.com/solutions-showcase
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ROBATECH
Firma Robatech optymalizuje przemysłowe nanoszenie kleju na gorąco oraz na zimno za 

pomocą zrównoważonych i innowacyjnych systemów nanoszenia kleju. Od 1975 roku fir-

ma Robatech rozwija i produkuje wysokiej jakości systemy sterowania, głowice nanoszące, 

urządzenia do topienia i dozowania klejów, które sprawiają, że procesy klejenia są bardziej 

przyjazne dla środowiska, bezpieczniejsze i łatwiejsze. Grupa Robatech, z główną siedzibą 

w Muri/AG, Szwajcaria, ma swoje przedstawicielstwa w ponad 80 krajach. Ponad 670 za-

angażowanych pracowników na całym świecie zapewnia osobistą i szybką obsługę klienta 

w wielu branżach.

www.robatech.com

DANE KONTAKTOWE DLA 
DZIENNIKARZY
Kevin Ahlers, kierownik działu marketingu

marketing-pl@robatech.ch

Lub proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem prasowym w firmie Robatech.
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