AirSpeed®

ACCESSOIRES
Top Fill
• Ergonomisch
• Ruimtebesparend
• Flexibel
Het systeem is ideaal als u rond uw verpakkingsstations
ruimte wilt besparen.
De MINI PAK'R staat op een hoog platform en vult de
bak direct met luchtkussens, zonder gebruik te maken
van kanalen.
Dit systeem draagt ook ergonomisch bij aan het
verbeteren van de houding van uw werknemers,
waardoor er minder letsel ontstaat.

Voordelen
Ergonomisch
Aangezien kanalen niet meer nodig zijn, hebben
de verpakkers geen last meer van het geluid van
de blazer of van wind in de nek. Het welzijn van
de verpakkers wordt aanzienlijk verbeterd, wat
uiteindelijk een hoger rendement oplevert.

Ruimtebesparend
De Top Fill kan direct tegen de muur of boven de
verpakkingstafel of transportband worden geplaatst,
wat geen werkruimte in beslag neemt.

Flexibele oplossing
De silo van de Top Fill heeft diverse openingen die
tegelijkertijd door meerdere gebruikers kunnen
worden gebruikt.

Eigenschappen
• Sterk en stabiel, perfect voor
een logistieke omgeving
• Ergonomisch en flexibel
• Sensorgestuurde productie
• Meerdere openingen voor
meerdere gebruikers
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MINI PAK’R Top Fill

Specificaties Kleine Bak
Afmetingen
• Kleine bak (LxHxB): 580x780x1050 mm
• Klein frame (LxHxB): 580x580x1700 mm
(hoogte op locatie bijstellen)

Openingen

Machines
De MINI PAK’R INDUSTRIAL is
speciaal ontworpen voor ruimtes
waar weinig plek is. Het is de
perfecte aanvulling voor magazijnen
en distributiecentra met meerdere
verpakkingstafels.

• Midden van 4 zijden (HxB): 150x400 mm

Specificaties Grote Bak
Afmetingen
• Grote bak (LxHxB): 1180x780x1050 mm
• Groot frame (LxHxB): 780x780x1700 mm
(hoogte op locatie bijstellen)

Openingen
• Midden van 2 korte zijden (HxB): 150x400 mm
• Midden van 2 lange zijden (HxB): 150x1000 mm
Andere afmetingen op aanvraag.

De MINI PAK’R V3 heeft een nieuwe
sealtechnologie die zorgt voor
een langere bedrijfstijd en minder
onderhoud. Daarnaast is de machine
geschikt voor een breder (en
duurzaam) folie-assortiment.

De Top Fill kan aan een
verpakkingstafel worden
bevestigd.

De Top Fill kan direct boven
de transportband worden
geplaatst en spaart daarmee
kostbare werkruimte.

Een op maat gemaakte optie
voor de klant is de Top Fill
met een bedrijfslogo.

Productcodes
• Top Fill NXT Solution Klein: 9092176
• Top Fill NXT Folding Unit: 9092178
• Top Fill NXT Solution Groot: 9092179

Neem voor meer informatie over de
MINI PAK’R Top Fill contact op met
uw vertegenwoordiger.
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