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 Plus

Papierconfiguratie Lengte van pak Gewicht van 
pak

Aantal pakken per 
pallet Gewicht van pallet

70 gr 360 mtr 19 kg 24 483 kg

90 gr 300 mtr 20 kg 24 513 kg

70 gr ecoline 360 mtr 19 kg 24 497 kg

90 gr ecoline 300 mtr 20 kg 24 527 kg

papierpallet 
specificaties 

Optimale bescherming,  
tegen een perfecte prijs 

Verbeterde pads met meer volume dankzij  
nieuwe technologie 

Nieuwe oplossing voor milieuvriendelijke 
bescherming met 70 en 90 gsm gerecycled 
papier (ecoline)

OVER DE OPLOSSING

*  Europallet (80 x 120 cm)

papierpallet*

PLUS TECHNOLOGIE  
VAN BINNEN

UW RANPAK DISTRIBUTEUR

Naarmate de buffermarkt volwassener wordt, wordt meer 
aandacht besteed aan de kosten-in-de-doos. 
Ranpak biedt nu een volledig assortiment bufferoplossingen 
met overeenkomende prijzen om aan elke behoefte van 
klanten te voldoen.  
 
De nieuwe Plus technologie maakt een omvangrijkere 
opvulling mogelijk, die zorgt voor een perfecte buffer 
terwijl minder papier (kwaliteit) nodig is.



VERPAKKINGSWENSEN

De PadPak LC PLUS is ontwikkeld voor het segment dat een 
gemiddeld tot laag bufferniveau nodig heeft. De mogelijkheid 
om zowel nieuw als gerecycled papier te gebruiken voor 
het maken van omvangrijke pads, maakt deze converter 
bijzonder veelzijdig. Met de converter kunt u kwetsbare 
en minder kwetsbare artikelen van 15 kg of minder 
beschermen. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die boeken 
en interieuraccessoires verzenden en willen voorkomen dat 
artikelen beschadigd raken doordat ze verschuiven in de 
doos.

VOORDELEN VAN HET PRODUCT

• Door de verbeterde technologie kunnen pads met meer 
volume worden geproduceerd met dezelfde hoeveelheid 
papier 

• De mogelijkheid om effectief te werken met 
concurrerend geprijsde papierkwaliteiten

• Buitengewoon milieuvriendelijke verpakkingsoplossing 
met Ecoline (70 en 90 gsms) papierconfiguratie

Afmetingen (BxDxH) 112 x 83 x 163 cm

Gewicht 103 kg

Voltage 110-240 Volt

Papier pak (76 cm)

Vermogen 830 Watt

converter

converter 
specificaties 

papier 
specificaties 
pak

Papierbreedte 76 cm

Afmetingen (BxDxH) 76 x 18 x 24 cm

Gewicht pak zie tabel op achterzijde

Papierconfiguratie zie tabel op achterzijde

Aantal papierlagen 1-laags
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Voor meer informatie: www.ranpak.com/products/padpak-lc

Volg ons op: ranpak europe

"Deze oplossing werkt kostenbesparend omdat 
er minder papier nodig is. Bovendien zijn de 

milieuvriendelijke opties in overeenstemming 
met onze positionering."

"Verpakkingstechnicus - distributiecentrum interieurartikelen"


