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Machine
• Afmetingen: 90x97x235 cm

• Gewicht: 176 kg

• Vermogen: 200 Watt

• Frequentie: 50/60 Hz

• Snelheid: 0.8 - 1.2 - 1.4 m/s

• Snijmethode: automatisch

Papier
• Grammage: 50 gr/m²

• Pakketlengte: 500 m

• Papierbreedte: 76 cm

• Gemiddeld pakketgewicht: 19 kg

• Gemiddelde opbrengst: 3 m³Hoge doorvoersnelheid,  
     economisch in gebruik

Succesvol in deze industrieën

Specificaties van het systeem

Onze toegevoegde waarde

De snelste oplossing voor het opvullen van dozen in 
verpakkingsomgevingen met hoge volumes 

Groen 

Ons bedrijf werkt met FSC® 

gecertificeerde leveranciers. Papier is 

klimaatneutraal, recyclebaar en een 

hernieuwbare bron.

De FillPak machine maakt van 1-laags papier een stervormige papierconfiguratie, 

die gebruikt kan worden als een zeer effectief opvulmateriaal. Door dit papier 

in een doos te gebruiken, kunnen de producten zich niet verplaatsen, waardoor 

ze zonder beschadigingen aankomen op de eindbestemming. Het gevormde 

papier wordt direct gemaakt op de plaats van verpakken, zodat het hele 

verpakkingsproces geoptimaliseerd wordt.   

Logistiek Kleding E-commerce Verlichting Pharmaceutisch

Speelgoed & Sport Cosmetica Computers Boeken Delicatessen 

Uw Ranpak distributeur

*Vraag uw distributeur naar de voorwaarden van 
deze promotie

Simpel 
Gemakkelijk in gebruik, 
meerdere snelheidsniveaus en 
een EDS modus beschikbaar

Voordelig 

Werkt op hoge snelheid, 
voor een maximale 
doorvoer van dozen

Tijdwinst 

Gevouwen papier-
pakketten zorgen voor  
een minimale omloopstijd

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 verpakkingsexperts 

zorgt ervoor dat uw verpakkers tot 20% 

minder verpakkingsmateriaal gebruiken 

zonder het beschermingsniveau te 

verminderen. 

Packaging Engineering 
Ranpak analyseert en rapporteert over 

uw huidige verpakkingsoplossing.

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. 
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