
The Paper Packaging Experts™

De compacte oplossing voor buffertoepassingen 
in omgevingen met paktafels 

Flexibel 
De pad kan gebruikt 
worden voor producten in 
alle vormen en maten 

De PadPak CC is de oplossing om kleinere producten direct aan een 

paktafel te verpakken en beschermen. Doordat de machine weinig plaats 

inneemt kan deze op de paktafel of op een vloerstandaard ernaast geplaatst 

worden. Zowel 1 als 2 laags papier is beschikbaar, zodat lichtere en iets 

zwaardere producten perfect beschermd verpakt kunnen worden.   

Voordelig 

Er is minder materiaal 
nodig om een optimale 
bescherming te bieden

Bescherming 

Het unieke ontwerp van 
de pad biedt uitmuntende 
bescherming

Groen 

Ons bedrijf werkt met FSC® 

gecertificeerde leveranciers. Papier is 

klimaatneutraal, recyclebaar en een 

hernieuwbare bron.

Compact in afmeting,
  veelzijdig in gebruik



Ranpak T  +31882551111 E  eu.info@ranpak.com www.ranpak.com

Machine

• Afmetingen: 51x81x55 cm

• Gewicht: 50 kg

• Vermogen: 350 Watt

• Voltage: 100 - 240 Volt

• Frequentie: 50/60 Hz

Papier

• Grammage: 50/50 gr/m², 50/70 gr/m²

• Rollengte: 225 m, 180 m

• Rolgewicht: 8.6 kg, 8.2 kg

• Grammage: 70 gr/m²

• Pakketlengte: 360 m

• Pakketgewicht: 9.6 kg

• Papierbreedte: 38 cm

Succesvol in deze industrieën

Specificaties van het systeem

Onze toegevoegde waarde

Sieraden Gereedschap Electronica Medisch E-commerce

Techniek Cosmetica Speelgoed & Sport Woonaccessoires Porcelein & glas

Uw Ranpak distributeur

*Vraag uw distributeur naar de voorwaarden van 
deze promotie

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. 

PROBEER NU 
GRATIS! *

190004_NL_revB


