
آلة التعبئة لالحتياجات الصغيرة )Easy Pack( ايزي باك

 )Easy Pack( المجّهزة تجهيزا كامال، ايزي باك

 Natro( تيك  ناترو  قبل  من  خّصيصا  صّممت 

.)Mondi( مصنع معدات تعبئة موندي )Tech

تتكيف ايزي باك )Easy Pack( مع حاجات تعبئة 

لينة، وال يتقيد استعمالها بمكان واحد، اذ يمكن 

نقل الوحدة من موقع الى آخربسهولة .

ايزي باك )Easy Pack( مناسبة لحشو االكياس 

الصغيرة: ال ميني باغز)Mini Bags( بكمية

 ٥ الى ١٠ ك.غ. بقدرة ملء ٢٠٠ مئتين كيس في الساعة الواحدة، وفي وقت محدد ال يتجاوز نهار عمل واحد، 

ايزي باك )Easy Pack( مثالية لتلبية حاجات تعبئة متغيرة وصغيرة نسبيا.

للمزيد من المعلومات عن معّدات ناترو تيك )Natro Tech( للتعبئة يرجى زيارة موقع:  

www.mondigroup.com/natro

Industrial Bags

حل عظيم لالحتياجات الصغيرة.

الحلول.
من أجل نجاحك. 

Mondi Industrial Bags GmbH 

Kelsenstrasse 7

1032 Vienna, Austria

Tel: +43 (0)1 79013 4917

Fax: +43 (0)1 79013 964

Email: info.bags@mondigroup.com

www.mondigroup.com
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www.mondigroup.com/mini

                      Mini Bag



االمثل لحاجاتك في التعبئة 
المسامية  ذو  الكيس  هذا  السرعة.  عالية  تعبئة  لمتطلبات  خاصا  تصميما  يقدم   )Mini Bag( باغ  ميني 

العالية، مثالي الحتواء مواد البناء، ولكنه يمكن ايضا استعماله في صناعات اخرى. طية غشاء، أو صمام 

قابل للسداد، مضاف على الكيس بشكل اختياري، يوفران حماية إضافية للمادة المعبأة. شكل ميني باغ  

)Mini Bag( المدمج يجعل منه كيسا مثاليا لالستخدام على منصات النقل الخشبية.

الفوائد األساسية
    أكياس نظيفة

    تعبئة عالية السرعة

    تلبية متطلبات الوحدات الصغيرة

    تغليف بأحجام الرفوف

    ميزات مريحة متعددة

    سهولة في الحمل 

مجاالت االستخدام
    مواد البناء

    األغذية / األعالف / البذور

    الكيماويات والمواد غير العضوية

www.mondigroup.comwww.mondigroup.com

كيس مدمج مع ميزات عملية
)Mini Bag( كيس صغير متضام مع صمام، ومع قدرة احتواء ما يعادل ٢.٣ لغاية ٦.٥ ليترا،  ميني باغ 

مثالي  وهو  جدا  عملي   )Mini Bag( باغ  ميني  كيلوغرامات.    ١٠ الى  من٥  تغليف  وحدة  متطلبات  ويلبي 

لرفوف االبنية التجارية، ومحالت السوبر ماركت، ولحاجات المستهلك المنزلية. 

اكياس ميني باغ )Mini Bag( متوفرة بمقاسات مختلفة ويمكن تزويدها اختياريا بما يلي:

     Easy Open )ايزي اوبن(:          لفتح سريع ونظيف.

     Handle )هيندل(:         مقبض الستعمال مريح.

     Easy Seal )سيليبيل فالف(:       صمام سداد محكم للسد المضمون.

الحجم المثالي للكيس للوحدات الصغيرة.
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