
PALETYZATOR, DEPALETYZATOR, ROBOT,  PAKOWACZKA KARTONÓW, OWIJARKA STRETCH

PALLETIZER/DEPALLETIZER/ROBOT/CARTON PACKERS/STRETCH WRAPPERS/SPECIAL MACHINES

FIRMA/COMPANY
RENDER TECHNOLOGY została założona w 2003 roku przez czterech partnerów, którzy posiadają różne, ale uzupełniające się doświadczenia  zawodowe. Elastyczność i 
niezawodność to nasze kluczowe cechy. Korzystając z umiejętności i doświadczenia naszego biura technicznego, zrealizowaliśmy system paletyzatorów i depaletyzatorów 
standardowych i specjalnych dla docelowych rodzajów produktów. Render Technology proponuje rozwiązania szczególnych potrzeb związanych z przechowywaniem i 
pakowaniem. Nasz system można zainstalować na istniejących liniach produkcyjnych.

RENDER TECHNOLOGY was founded in 2003 thanks to engagement and professional knowledge of the founding partners, which come from different but 
complementary professional experiences. Flexibility and reliability are our key features. Taking advantage of the skills and experience of our technical office, we realized both 
serial and special palletizers and depalletizers systems for targeted types of product. Render Technology proposes itself as a solver of the particular needs of storage and 
packaging. Our systems can be inserted into existing production lines.

INNOWACJA/INNOVATION
Wykonujemy projekty mechaniczne i elektryczne z wykorzystaniem zaawansowanych systemów programistycznych. Nasi techniczni są w stanie stymulować wydajność 
dowolnego urządzenia  dzięki zastosowaniu oprogramowania 3D, które pozwala skrócić czas projektowania i testowania. Rozwój oprogramowania i części elektrycznych 
pozwala realizować projekty według wymagań klienta.

We carry out the mechanical and electrical design using advanced development software systems. Our mechanical technicians are able to simulate any particular mechanical 
efficiency of our machines through the use of 3D software, that allowing a reduction of the time of design and testing. Concerning the development of the electrical and 
software, we realize the project according to the customer’s specifications or, where not disposable, on specific requirements agreed upon with the customer.

PRODUKCJA/PRODUCTION
Uważamy, że niezbędna jest umiejętność łączenia wydajnych rozwiązań technicznych i jednocześnie ekonomicznych, w celu osiągnięcia pełnej satysfakcji klienta. Dlatego 
też gama maszyn i systemów Render Technology stale się wzbogaca, a teraz mamy niezwykły typ automatów i systemów, które zaspokajają różnorodne potrzeby rynku. 
Wszystkie nasze systemy są produkowane zgodnie z bardzo surowymi normami produkcyjnymi, aby zapewnić wysoką jakość produktu końcowego.

We believe is essential to be able to combine efficient technical solutions, but at the same time economic, to reach full customer satisfaction. Therefore, the range of 
Render Technology’s machines and systems has continuously enriched over time, and now we have a remarkable type of automatic machines and systems that cover 
multiple market needs. All our systems are manufactured to very strict manufacturing standards to ensure a high quality finished product.

INŻYNIERIA/ENGINEERING
Wszystkie nasze projekty są wykonywane w programowaniu 3D Solidworks, a schemat obwodu jest rysowany za pomocą oprogramowania Eplan. Nasi technicy 
bezpośrednio zajmują się rozwojem oprogramowania PLC, które obejmuje systemy najczęściej używane w Europie i na świecie; takie jak Siemens, Allen Bradley, 
Omron, Schneider. Jesteśmy małą firma, ale obecną w różnych częściach świata: Hiszpania, Portugalia, Francja, Niemcy, Anglia, Szwajcaria, Włochy, Litwa, Łotwa, 
Brazylia, Oman, Rosja, Indonezja, Stany Zjednoczone, Polska, Czechy, Rumunia, Finlandia.

All of our designs are made with three-dimensional software Solidworks while the circuit diagram is drawn with the software Eplan. The development of PLC software 
is carried directly by our technicians and includes the systems most in use in Europe and the world; such as Siemens, Allen Bradley, Omron, Schneider. We are a small 
company but now present in various parts of the world: Spain, Portugal, France, Germany, England, Switzerland, Italy, Lithuania, Latvia, Brazil, Oman, Russia, 
Indonesia, United States of America, Poland, Czech Republic, Romania, Finland.
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PALETYZATOR: Model - MCP-LS
Nadaje się do worków, pudełek i ciężarów

Niezawodny i kompaktowy wysokowydajny paletyzator. 
Sprzęt nie wymaga specjalnej konserwacji. Paletyzator jest w 
pełni zautomatyzowany, a diagnostyka odbywa się za 
pomocą ekranu dotykowego. Nadaje się do worków i 
pudełek, MCP-LS jest stosowany w wielu gałęziach 
przemysłu, nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Specyfikacja techniczna

- Ciśnienie robocze: 6 bar
- Zasilanie: 380 V 50 Hz
- Moc elektryczna: 13 KW
- Produkcja: 500 - 900 worków / godzinę
- Rozmiar palety: 800x1200 i 1000x1200 inne na

zamówienie)
- Systemy bezpieczeństw i CE
- Maksymalna ładowność palety: 2000 kg
- Wymiary całkowite: 3700x8100x3000 mm

Opcjonalnie
- Podajnik na palety
• Magazyn palet do automatycznego podawania pustych palet 
( do 15 europallet)

Palletizer from high reliable and compact with high 
performance. The mechanics are treated in details and 
doesn’t require a particular maintenance. The machine is 
operated entirely by plc and the diagnostic takes place by a 
touch screen operator panel. 
Suitable for bags and boxes, MCP-LS is used in many 
industries with demanding work environments.

Technical data
- Operating pressure: 6 bar
- Power supply: 380 V 50 Hz
- Electric power: 13 KW
- Production: from 500 to 900 bags / hour
- Pallet size: 800x1200 and 1000x1200 (others on request)
- Barrier intrusion detection system and CE
- Maximum lift pallet: 2000 kg
- Overall dimensions: 3700x8100x3000 mm

Optional
- Pallet dispencer:
• for automatic feeding of empty pallets (with load capacity
up to 15 europallets)

PALLETIZER: Model - MCP-LS
Suitable for bags, boxes and burdens
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