SPECIFICATIES

®

Converter
Afmetingen (BxDxH)

61x70x151 cm

Gewicht

120 kg

Voeding

290W

Voltage

110-240VAC

Één machine voor al
					uw verpakkingswensen

Papierbundels
Lengte

450 m

360 m

Breedte

38 cm

38 cm

Papier basisgewicht

60 gsm

70 gsm

Gewicht van bundel

11 kg

10 kg

EEN NIEUWE PAPIERVORM
VOOR TALLOZE
TOEPASSINGEN

Papierpallets
Palletlading

48 packs

Palletafmetingen

120x80x110 cm

Palletgewicht

483 kg

Follow us:

ranpak europe

HET NIEUWE VERPAKKEN
Hoe uw verpakkingslijn ook is opgezet en hoe u uw
producten ook wenst te beschermen, de WrapPak
Protector (PT) biedt u een veelzijdige, productieve
en kostenefficiënte oplossing. Deze veelzijjdig
programmeerbare machine creëert een nieuwe,
baanbrekende verpakkingsoplossing met gegolfd papier
T +31882551111

E eu.info@ranpak.com

www.ranpak.com

KENMERKEN
•

•
•
•

Volledig programmeerbaar, met meerdere
standen die in al uw operationele behoeften
voorzien
Verpakken ‘on-demand’ of in batches –
vooraf afgemeten en afgesneden
Voorboxlining, omwikkelen, thermische
bescherming en het vastzetten van artikelen,
Duurzaam verpakkingsmateriaal van papier

VERPAKKINGSWENSEN

TALLOZE TOEPASSINGEN

De compacte WrapPak Protector is ontworpen voor
optimaal gebruik in verpakkingslijnen en bij verpakkingstafels,
maar ook voorlosstaande verpakkingsstations.

De WrapPak Protector kan een breed scala aan pads produceren voor uiteenlopende
verpakkingsdoeleinden, welk een totaaloplossing creëert voor al uw verpakkingsbehoeften
– van boxlinen van dozen tot omwikkelen en bufferen. Doordat papier ‘meeveert’ kunt u
ook de meest kwetsbare producten met een gerust hart inpakken met behulp van
‘on-demand’ verpakkingsmateriaal volgens uw eigen specificaties

Via verschillende standen creëert u eenvoudig het
gewenste aantal pads met de gewenste afmetingen:
•
•
•
•
•

Voetpedaal: ‘on-demand’ productie van losse pads
Batch: productie van een vooraf ingesteld aantal
identieke pads
EDS: een nieuwe pad wordt geproduceerd nadat de
laatste is uitgenomen
Preset: productie van vooraf ingestelde padlengtes
Recept: programmeren van een individuele selectie 		
padlengtes en aantallen

Met de laatste knop op het scherm, Statistiek, kan de
gebruiker informatie opvragen over de productieparameters
van de converter.

BOXLINING

OMWIKKELEN

THERMISCH VERPAKKEN

VASTZETTEN EN BUFFEREN

VOORDELEN

• Snellere, gestroomlijnde
verpakkingshandelingen
• Uitstekende bescherming van producten
• Een aantoonbaar duurzamer proces
• Minder benodigde opslagruimte en
vereenvoudigd voorraadbeheer

