
Geïntegreerd verpakken 
voor kleine producten



Het ergonomische Flap’it!™-systeem is een 

uiterst effectieve oplossing voor het geauto-

matiseerd verpakken van kleine artikelen. 

De beste in  
zijn klasse voor 
kleine pakjes
Flap’it! biedt uitstekende product
bescherming bij het verzenden van 
producten zoals boeken, videogames, 
dvd’s, reserveonderdelen en kleine 
elektronica, en is daarmee bij uitstek 
geschikt voor ecommerce en alge
mene logistiek. Door geïntegreerde 
stootranden in de hoeken van de 
door Flap’it! gevormde dozen ont
staat er beduidend minder schade 
tijdens transport waardoor er minder 
producten retour gestuurd worden.

In het Flap’it!verpakkingsconcept 
worden de verpakkingsplano’s als 
kruiswikkel toegevoerd vanuit een 
magazijn. Tijdens het verpakken past 
de Flap’it! de uiteindelijke hoogte 
aan zodat het product zo strak moge
lijk in de doos zit. De Flap’it! vouwt 
de flappen van de doos en lijmt deze 
met een Hotmelt aan elkaar. En dan 
is het pakketje klaar voor verzending! 
De pakketjes passen normaliter 
gewoon door de brievenbus.



Hoge mate van bescherming
Geïntegreerde stootranden op de 
hoeken van de doos bieden 
uitstekende bescherming aan 
verpakte producten.

Automatische aanpassing aan 
hoogte van het product
Met Flap’it! worden verpakkingen  
zo plat mogelijk gemaakt. Er is geen 
extra materiaal nodig om lege 
ruimtes op te vullen.

Belangrijkste eigenschappen

Tot wel 9 verpakkingen  
per minuut
5x sneller dan handmatig verpakken 
– tot 9 verpakkingen per minuut 
(vergeleken met 1 of 2).

Gebruiksvriendelijk 
geautomatiseerd verpakken
Er is slechts een korte elearning 
nodig, zodat (nieuwe) medewerkers 
snel aan de slag kunnen.

Compact
De compacte machine 
kan eenvoudig in uw 

verpakkingslijn worden 
geïntegreerd. Past in 
elk pickthenpack 

proces.

Gemakkelijk te 
openen pakketten
Eenvoudig te openen 
pakketten voor een 
nog betere uitpak

ervaring.

Ranpak online 
services

Ondersteuning op 
afstand en dagelijkse 
gegevensrapportage.



Bescherm uw producten en 
verlaag de verzendkosten
De stootranden van de doos bieden 
uitstekende hoekbescherming. De 
hoogte van het pakket wordt auto
matisch aangepast aan de hoogte 
van de producten. Dankzij een klei
nere gemiddelde pakketgrootte, zijn 
verzendkosten lager.

Verhoog uw productiviteit
Dankzij de geïntegreerde verpak
kingswijze kunnen operators vijf  
keer sneller werken. Het enige wat 

zij hoeven doen, is de producten in 
de machine leggen. Deze automati
seert de verdere stappen van het 
verpakkingsproces.

Gebruiksgemak
U leert eenvoudig en snel met het 
apparaat werken dankzij de intuïtieve 
bediening en onze elearningmodule. 
Geïntegreerde lichtschermen maken 
de bediening zowel eenvoudig als 
veilig.

Houd producten op hun plek
Producten worden met de binnen
flappen op hun plaats gehouden, 
waardoor er geen extra opvul  
of beschermingsmateriaal  
nodig is.

Manueel Flap’it!

38 seconden in totaal

7.5 seconden in totaal

Opzetten doos

Product toevoegen

Void fill/cushioning

Doos dicht tapen

Etiket aanbrengen

Transport

7
sec Product toevoegen

Verpakken

Etiket aanbrengen

Transport

5
sec

7
sec

7
sec

7
sec

5
sec

Geautomatiseerde stappen
Manuele stappen

7.5
sec

Uw belangrijkste
voordelen



Duurzaamheid en 
gemak zijn de sleutel 

tot merkloyaliteit

Doordat er geen extra opvulmateriaal nodig is, is 
dat goed voor het milieu. Gemakkelijk te openen 

en een verzorgde presentatie verhogen de 
klantervaring.

Verbeterde
ergonomie &

productiviteit 

Door repetitieve bewegingen te beperken, 
lopen werknemers minder risico op RSI 

(repetitive stress injuries).

Ultra dunne dozen

Het minimaliseren van de doosgrootte voorziet 
duurzame "lastmiledelivery".

Wij brengen toeleveringsketens in evenwicht 
met het milieu en leveren beschermende 
verpakkingsoplossingen die goed zijn voor  
onze aarde, maar ook voor de bedrijfsresultaten.

Onze doelstelling

1

2

3 Lendenen en 
wervelkolom

Schouders

Nekgewrichten



Specificaties
Afmetingen machine

Flap’it!™

Lenge 4360 mm 171 21/32

Breedte 1480 mm 58 17/64

Hoogte 1300 mm 51 3/16

Gewicht 1500 kg 3,300 Lbs. 

Optioneel

n  Barcode lezer
n  Auto-refill voor de hotmelt 
n  Camera systeem
n  Kleur op maat

Technische gegevens

Verpakkingsproces Automatisch

Capaciteit Tot 9 verpakkingen per minuut

Verpakkingsafmetingen* Van 244 x 209 x 5 mm  
tot 325 x 250 x 80 mm

* Verpakkingsafmetingen VS Van 9.5" x 8" x 0.2"  
tot 12.75" x 10" x 3"

Gebruikersinterface Kleuren touchscreen

Hot meltapplicator Robatech/Nordson

Module voor toegang op 
afstand

Ewon 

Standaardkleur Zwart RAL 9004

Luchttoevoer 6 bar

Voeding 400 VAC, 25A



ranpak.com    Wij zijn bereikbaar op: +31 88 255 1111  |  auto.contact@ranpak.com FL
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