The Paper Packaging Experts™

Veelzijdige toepassingen,
		optimale bescherming

Flexibel

Voordelig

Het unieke ontwerp

Verschillende papier

Er is minder materiaal

van de pad biedt

types, machine-

nodig om toch optimale

uitmuntende bescherming

instellingen en accessoires

bescherming te bieden

Bescherming

De beste oplossing voor in-de-doos
productbescherming

De PadPak Senior machine maakt pads van 2 of 3 lagen papier om fragiele
producten te beschermen in de doos tijdens transport of opslag. Verschillende
verpakkingstechnieken maken het eenvoudig om de producten te bufferen of

Groen

fixeren. Door het gebruik van de pad wordt 90% van de G-kracht verminderd

Ons bedrijf werkt met FSC®

wanneer de doos op de grond valt. De schok wordt opgevangen, zodat uw

gecertificeerde leveranciers. Papier is

product onbeschadigd bij de ontvanger aankomt.

klimaatneutraal, recyclebaar en een
hernieuwbare bron.

Specificaties van het systeem
Machine

Papier

• Afmetingen: 94x176x110-163 cm

• Grammage: 50/50 gr/m², 50/70 gr/m²,
70/70 gr/m², 50/50/50 gr/m²,

horizontale positie

50/70/50 gr/m², Ecoline 70/75 gr/m²

• Afmetingen: 94x100x193-225 cm

• Rollengte: variabel, op aanvraag

verticale positie
• Gewicht: 175 kg

• Rolgewicht: variabel, op aanvraag

• Vermogen: 770 Watt

• Papierbreedte: 76 cm

• Voltage: 230 Volt

Onze toegevoegde waarde

Packaging Engineering

Integratiemogelijkheden

Verpakkingstraining

Ranpak analyseert en rapporteert over

Onze gespecialiseerde afdeling kan

Training van onze verpakkingsexperts

uw huidige verpakkingsoplossing.

structuren en frames ontwerpen om de

zorgt ervoor dat uw verpakkers tot 20%

De valtest laat precies zien hoeveel

verpakkingsmachine overal op, onder

minder verpakkingsmateriaal gebruiken

schokken door uw producten heen

of rond de verpakkingsomgeving te

zonder het beschermingsniveau te

gaan. Op basis van deze resultaten

integreren.

verminderen.

geeft Ranpak u het beste alternatief
om beter te beschermen of kosten te
besparen.

Succesvol in deze industrieën
Luchtvaart
Porselein & glas

Woonaccessoires

Automotive

Computers

Electronica

Machines

Logistiek

Techniek

Huishoudapparaten

Uw Ranpak distributeur

PROBEER NU
GRATIS! *
*Vraag uw distributeur naar de voorwaarden
van deze promotie
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