
 

  

 

naziv sejma: Fachpack 2021 

obdobje trajanja sejma: 28.09.2021 – 30.09.2021 

kraj in država sejma: Nürnberg, Nemčija 

»Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za sofinanciranje individualnih 

nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022« 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za 

regionalni razvoj« 

Več na www.eu-skladi.si  

 

Podjetje INEL d.o.o se je med 28. in 30. septembrom 2021 udeležilo sejma Fachpack v Nürnbergu v 

Nemčiji. Na razstavnem prostoru velikosti 80m2 smo predstavljali linijo naših izdelkov in zastopali naše 

blagovne znamke INEL, INELCR, INELLS, INELPS, INELTT in INELVI. 

 

Na razstavnem prostoru je bilo mogoče videti naslednje naprave: 

 

• PV-1300. Stroj omogoča tisk, verifikacijo (potrjevanje) in apliciranje varnostnih nalepk ali 

vinjet. Pri samem procesu serializacije naprava PV-1300 iz višjega sistema prejme unikatno 
serijsko številko, ki jo natisne in verificira (potrdi). Unikatna serijska številka je dodeljena na 

vsako posamezno enoto (zloženko) za potrebe identifikacije izdelka. 

 

• Automatic bundle packer (ABP). Avtomatski ovijalec omogoča zlaganje posameznih 
zloženk. Poljubna konfiguracija zloženk se sestavi v ovoj ter ovije z uporabo polietilenskih folij. 

Avtomatskemu ovijalcu ovojev lahko dodamo INEL BAS 180, ki nam doda funkcionalnost 
označevanja z etiketami, vizualno kontrolo ter avtomatsko agregacijo snopov. 

 

• Automatic case packer (ACP). Automatic case packer je avtomatizirana naprava za 
formiranje transportnih škatel ter pakiranje zloženk. Zloženke se zložijo tako, da tvorijo plast, ki 

se vstavi v transportno škatlo. Z dodatno funkcionalnostjo agregacije se v sistem integrira 

kamera, ki preverja ustreznost unikatne serijske številke natisnjene na stroju PV-1300. 
Agregacija združi posamezne zloženke v preklopnici v skupno agregacijsko enoto, ki se s serijsko 

številko natisne na etiketo ter aplicira na preklopnico. Dodaten modul omogoča tudi ročno 
agregiranje palet. 

 

• Cobot/Robot palletization. Paletizacija omogoča kompaktno in popolno avtomatizirano 
zlaganje transportnih škatel s pomočjo robota. Na sistem zlaganja lahko dodamo tudi 

avtomatsko apliciranje paletne nalepke. Sistem je v celoti prilagojen na potrebe in zahteve 

uporabnika. 

 

  

Sejem Fachpack 2021 je bi en izmed zelo zaželenih dogodkov, saj sta po uradni objavi epidemije COVID-

19 v letu 2019, sejma v letu 2019 in 2020 izostala. Organizacija dogodka je bila na visokem nivoju, 

visoke zahteve organizatorjev so botrovale dobremu izgledu razstavnega prostora ter funkcionalnosti 

dodatnih storitev. Z udeležbo smo bili zadovoljni. Sejem je bil priložnost, da smo po dolgem času 

neposredno komunicirali z širšo javnostjo. Udeležba je bila dobra, upad v primerjavi s preteklimi leti je 

zaznan. Obiskali so nas interesenti iz farmacevtske panoge, industrije hrane in pijač, kozmetične 

http://www.eu-skladi.si/


industrije in ostali. Naš razstavni prostor je bil dobro obiskan, največ zanimanja je bilo izkazanega za 

robota na agregacijski napravi. 

 


