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De meest flexibele oplossing voor maximale efficiëntie 
bij grote hoeveelheden verpakkingen. 

bespaar tijd & geld
Verhoog de doorvoer en verlaag 
de kosten voor het verzenden 
van grote hoeveelheden 
verpakkingen   

Flexibiliteit
De converter is geschikt
voor zowel verpakkingsstations
als bij eindelijnverpakkings-
omgevingen

Duurzame oplossing 
Het 100% gerecycled papier van 
Greenline minimaliseert de impact 
op het milieu

Het FillPak® SL-papiersysteem helpt om de capaciteit en 
de efficiëntie te verbeteren, terwijl de kosten per pakket 
verminderen en de impact op het milieu minimaal is.

Met FillPak SL kan de operator snel en effectief pakketten 
vullen en hoeft deze zijn aandacht enkel op het vulproces te 
houden. Met de regelopties kan de operator elke doos vullen 
met een handige en consistente toevoer van papier.

Stroomlijn uw hoog 
volumineuze 
verpakkingsomgeving



FillPak SL wordt aangeboden in combinatie 
met verschillende papierbasisgewichten en 
papierkwaliteiten, zodat u een bewuste keuze kunt 
maken om te werken met het beste papier dat past 
bij uw specifieke verpakkingswensen en budget. 

Naast kraftpapier wordt FillPak SL ook aangeboden 
in combinatie met Greenline, 100% gerecycled 
papier na consumentengebruik (PCR).

nog groener 

Veelzijdige toepassingen
FillPak SL helpt de reis van elk pakket naar de ontvanger veilig te laten verlopen, ongeacht het 
product of de inhoud van de verzenddoos. Dit is het gevolg van de unieke eigenschappen van 
papier in combinatie met eenvoudige en effectieve verpakkingstechnieken. Deze technieken 
vormen een belangrijke factor om de optimale hoeveelheid papier te gebruiken voor de beste 
bescherming, zonder dat er te veel verpakkingsmateriaal wordt gebruikt.       

Flexibel systeem
FillPak® SL biedt het best van twee 
werelden, of u nu een oplossing zoekt 
voor het opvullen bij het pakstation of 
aan het einde van een transportband. 
FillPak SL kan in hoogte versteld 
worden en de kop kan gekanteld 
worden. Daardoor kan deze perfect 
worden afgestemd op de operator 
voor een comfortabele en productieve 
verpakkingsomgeving.



specificaties kop en statief

Papierspecificaties

succesvol in  
deze industrieën:

Eigenschappen van deze converter
•	 Bedrijfsmodi: voetschakelaar en EDS

•	 Kopkantelopties

•	 Snelheid: 1,4 m/sec

•	 Handmatig en semi-automatische in hoogte 

verstelbaar

•	 Papierhouder bevat 4 pakken fanfolded papier

•	 Laadknop om eenvoudig papier te laden

Papiertype Standaard grEEnline

Grammage 50 g/m2 70 g/m2

Papierbreedte 57,12 cm 57,15 cm

Pakketlengte 500 m 360 m

Gemiddeld pakketgewicht 14,29kg 14,40kg

afmetingen 64x77,8x230 (laag)-260 (hoog)cm

Gewicht 103 kg

Vermogen 150 W

Frequentie 50/60 Hz

E-Commerce,	retail,	e-fulfillment,	farmacie,	medische	apparatuur,	

electronica, computers, cosmetica & schoonheidsproducten
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Integratiemogelijkheden 
Onze gespecialiseerde afdeling kan 
structuren en frames ontwerpen 
om de verpakkingsmachine 
overal op, onder of rond de 
verpakkingsomgeving te 
integreren. 

Verpakkingstraining 

Training van onze verpakkings-
experts zorgt ervoor dat uw 
verpakkers tot 20% minder 
verpakkingsmateriaal gebruiken 
zonder het beschermingsniveau te 
verminderen.

Packaging Engineering 
Ranpak analyseert en rapporteert
over uw huidige verpakkings-
oplossing. De valtest laat precies 
zien hoeveel schokken door uw 
producten heen gaan. Op basis 
van deze resultaten geeft Ranpak 
u het beste alternatief om beter te 
beschermen of kosten te besparen.  

Onze toegevoegde waarde

FillPak® 

PrObEEr nu 
gratIs!*

uwranpak distributeur

*Vraag uw distributeur naar de voorwaarden 
van deze promotie

190012_NL

FillPak biedt onbeperkte mogelijkheden in papieren opvulling. Het is een effectieve manier om lege ruimtes 
in een doos te vullen om te voorkomen dat uw producten tijdens verzending gaan schuiven. Het papieren 
verpakkingsmateriaal van FillPak is schoon, efficiënt, betrouwbaar en flexibel. 

Lage kosten, 
hoge flexibiliteit


