System AirPouch ® uniwersalna ochrona pakowanych produktów

tuby

podwójne poduszki

AirPouch® to system wypełnianych powietrzem:
• poduszek
• podwójnych poduszek
• tub
• pęcherzyków
do
zabezpieczania
pakowanych
produktów.
Wypełniacze chronią produkty podczas transportu,
zmniejszając
ryzyko
uszkodzeń.
Dzięki
transparentnej folii chronione produkty są łatwo
identyfikowalne wewnątrz kartonu.
Wypełnione powietrzem wypełniacze tworzą sekcje,
które dzięki perforacji EZ-Tear mogą być używane
pojedynczo lub jako dłuższe pakiety lub łańcuchy.
Wypełniacze powietrzne posiadają mocne zgrzewy
i są odporne na przebicia.
Folia do wypełniania jest składowana w niewielkich
kartonach co daje wygodę i czystość nieosiągalne
dla innych wypełniaczy, takich jak np. granulat EPS.
Rodzaje folii:
 Clear - folia LDPE transparentna, bez
nadruku
 Repro - folia z recyclingu LDPE,
nieprzezroczysta, w kolorze zielonym,
z nadrukiem „EarthAware RP”

Dostępne rodzaje wypełniaczy:
rozmiar
w mm

grubość
folii
w µm

rodzaj
folii

ilość mb
w kartonie

200 x100
200 x150
poduszki

pęcherzyki

25

1600

200 x200
200 x100
200 x150

35

200 x200

Clear

1200

lub

sekcja
pęcherzyków
420 x200

35

rurki - perforacja
co dwie rurki
420 x50

35

podwójne
poduszki
400 x200

25

Repro

533

533

Clear

868

Ilość kartonów na palecie:
• 30 – w przypadku poduszek
• 36 – w pozostałych formatach
Termin realizacji dostawy folii do produkcji
wypełniaczy wynosi:
• 5 dni – w przypadku najpopularniejszych
rozmiarów
• 5 tygodni – w pozostałych przypadkach

poduszki z folii repro
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OPCJE DODATKOWE

rolki gotowego wypełniacza

KORZYŚCI

maszyna do produkcji wypełniaczy

Maszyna do produkcji wypełniaczy jest łatwa
w obsłudze za pomocą trzech przycisków
regulujących stały poziom ciepła, powietrza
i prędkości.
Miesięczny koszt wypożyczenia urządzenia
wynosi 75 € netto.
W przypadku zamówienia minimum 6 palet
rocznie, wynajmujący nie ponosi kosztów
wypożyczenia.

• Szybkość wytwarzania wypełnionej folii –
od 15 do 19 m/min (w zależności od
kształtu)
• Wysoka wydajność i niski koszt
przechowywania i transportu kartonów
z folią do nadmuchiwania
• Możliwość odrywania dowolnych odcinków
nadmuchanej folii - zredukowane odpady
• Zwarta konstrukcja maszyny, zajmująca
mało miejsca
• Urządzenie nie wymaga sprężonego
powietrza

przykłady użycia wypełniaczy
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