
Ми пропонуємо:

• Широкий спектр пакувальних ліній;

• Проектування за допомогою 3D CAD технологій;

• Шеф-монтаж, програмування, пуско-наладку;

• Інтеграцію обладнання в існуючі лінії;

• Професійну документацію, доступні інструкції, 
навчання персоналу клієнта.


Найвища якість технічних рішень:

• Устаткування провідних світових виробників;

• Використання технологій, які відповідають 
потребам клієнта, з короткими термінами 
окупності;

• Можливість збільшення стандартної гарантії 
виробника до п'яти років.«Ти повинен забути минуле інакше у тебе не буде 

майбутнього - АВТОМАТИЗУЙСЯ!»
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на ринку автоматизації 
виробництв

більше 12 років

реалізованих комплексних 
проектів з автоматизації

більше 50
одиниць обладнання 

встановлено на виробництвах

більше 3000

ПРОФЕСІЙНІ ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ 

В СФЕРІ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАНТАЖІВ 

КОМПАНІЯ «СКЛАДПАК» - лідер на національному ринку 
автоматизації виробництва в сфері палетизації та стабілізації 
вантажів. Заснована в 2008 році як приватна українська 
компанія. За час роботи компанія зробила великий внесок у 
розвиток сучасних пакувальних рішень для різних галузей 
промисловості в Україні.



Ми щиро цінуємо час наших замовників, тому пропонуємо 
повний комплекс інжинірингових рішень з автоматизації 
виробництва: палетизацію і автоматизацію, фасування, 
етикетування та маркування, сервісний супровід в процесі 
експлуатації. В асортименті представлені найпопулярніші 
пакувальні машини, стаціонарне і мобільне обладнання, а 
також системи для забезпечення виробничої безпеки.

SKLADPACK 

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБ’ЮТОР



Палетизація 

і автоматизація 
виробництва
Роботи-палетайзери

Класичні палетайзери

Конвеєри

Інше периферійне обладнання

Високопродуктивні 
пакувальні машини
Стреппінг-столи

Стреппінг-лінії

Бандероллери

Автоматичне обмотування палет

Орбітальні стрейч системи

Стрейч-худ машини

Стаціонарне та 
мобільне обладнання
Ручні стреппінг-інструменти

Напівавтоматичні обмотувачі палет

Фасувальне 
обладнання
Автоматичні та напівавтоматичні 
фасувальники для пакування 
сипучої продукції

Етикетування 

та маркування
Автоматичні принтери-аплікатори 
етикетування продукції і палет

Виробнича безпека
Захисні огорожі

Бар'єри безпеки

Відбійники

Електромеханічні замки безпеки

Інжинірингові рішення для всіх 
етапів виробництва
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ПРОФЕСІЙНІ ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ 

В СФЕРІ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАНТАЖІВ 

Супутні матеріали
Компанія «Складпак» постачає великий асортимент пакувальних матеріалів. Ви можете замовити у нас 

найкращі матеріали для упаковки, які відповідають міжнародним стандартам якості.

Стреппінг стрічки
Стрічка поліпропіленова ПП

Стрічка поліестерова ПЕТ

Стрічка сталева пакувальна

Плівки пакувальні
Стрейч плівка

Стрейч-худ плівка



Автоматична лінія 
палетизації та 
пакування готової 
продукції в ящики

з використанням 
RoboPAL, Octopus 1825B

Автоматична лінія 
групової палетизації 
і пакування готової 
продукції в мішках

з використанням PAL 
1100, Power Flex T1

Автоматична лінія 
стабілізації і 
переміщення готової 
продукції в ящиках

з використанням Elevator, 
Octopus 1845S

Автоматична стрепінг 
лінія для групового 
пакування тротуарної 
плитки

з використанням HSM 
3000, VTS 3000-M
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Переваги роботи з нами
Купуйте якісне, міцне промислове обладнання з великим терміном експлуатації.

Власний імпорт

і продаж кінцевому споживачу за 

рекомендованою ціною виробника

Контрактне виробництво

на провідних заводах європейських 

виробників

Офіційний дистриб’ютор

ексклюзивний постачальник 

на території України

Європейський стандарт якості

згідно всіх міжнародних директив

Індивідуальний підхід

з урахуванням потреб вашого 

виробництва

Гарантійне і сервісне обслуговування

з можливістю збільшення терміну гарантії до 5 років

Сервісна підтримка 24/7
і якісне своєчасне обслуговування 

обладнання

Реалізовані проекти «під ключ»
За більш ніж 12 років роботи компанія «Складпак» стала лідером на національному ринку і зробила 

великий внесок в автоматизацію різних галузей промисловості.

ПРОФЕСІЙНІ ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ 

В СФЕРІ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАНТАЖІВ 
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Нам довіряють
Наші замовники, яким ми допомагаємо вирішувати питання в сфері автоматизації виробництв.

Клієнти «Складпак» отримують висококваліфікований супровід під 
час та після придбання обладнання, термін експлуатації якого 
становить понад 15 років. Проте, сервісна служба працює для вас 
без вихідних, цілодобово. 



Продукція, яку пропонує компанія, сертифікована і відповідає всім 
міжнародним стандартам якості. Все обладнання, яке пропонують 
наші співробітники, проходить жорсткий контроль - готове до 
експлуатації в будь-яких умовах. Ми ретельно за цим стежимо і 
особливо серйозно підходимо до вибору наших партнерів.



Наша головна перевага - індивідуальний підхід до кожного клієнта. 
Висококваліфіковані менеджери підбирають як готові продукти, так 
і пропонують індивідуальну розробку комплексних систем.

«Складпак» - час автоматизуватись!

Зв'яжіться з менеджером нашої компанії - ми допоможемо підібрати для вас найкраще обладнання, яке допоможе 
оптимізувати та підвищити ефективність вашого виробництва! 



Наші машини - міцні та надійні, в комбінації з регулярним сервісним обслуговуванням, яке надає наша компанія, вони 
прослужать вашому виробництву довгі роки.



ПРОФЕСІЙНІ ІНЖИНІРИНГОВІ РІШЕННЯ 

В СФЕРІ ПАЛЕТИЗАЦІЇ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ ВАНТАЖІВ 


