
PACKSTATION 
 geïntegreerd handmatig afvullen

• RVS; hygiënisch design 
• Robuuste bouwkwaliteit 
• Modulaire constructie 
• Eenvoudig uit te breiden voor verdere automatisering 
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Packstation is de oplossing om het handmatig vullen van een GKS verpakkingsmachine verder te optimaliseren. Het 
packstation bestaat uit een robuust bordes met loopvlak, trap en een railing rondom. Deze is aan het, in hoogte verstelbare 
werkblad, gemonteerd waaronder de verpakkingsmachine geplaatst wordt.  

Op het werkblad is voldoende ruimte om een voorraad van het te verpakken product te plaatsen als ook ruimte voor een 
handmatig weegtoestel. Voor verdere automatisering is het ook mogelijk om deze te vervangen voor een enkelkops weger 
met automatische opvoerband. 

Binnen het volledig instelbare concept kunnen diverse modellen verpakkingsmachines geïntegreerd worden. Door de 
modulaire bouw is het packstation ook eenvoudig aan te passen aan iedere productieomgeving. Ook is het mogelijk om de 
opstelling eenvoudig aan te passen naar een linker of rechter uitvoering en kan de trap zowel aan de voorzijde, de achterzijde 
of aan beide zijden gemonteerd worden. 
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Standaard machine uitvoering: 

RVS constructie 
Hygiënisch design 
Machineveiligheid volgens CE normering 
Modulaire bouwwijze 
Volledig instelbaar en uitbreidbaar 

Alle afmetingen en specificaties zijn indicaties gebaseerd op een 
standaard uitvoering. Uiteindelijke details zijn afhankelijk van klant 
specifieke uitvoering.
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