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ACCESSOIRES
Mobile Fill
• Praktisch
• Ergonomisch
• Tijdbesparend
De flexibele, mobiele en ergonomische oplossing die
ideaal is voor plaatsing tussen verpakkingstafels.
Heeft u bij verschillende verpakkingsstations
luchtkussens nodig? Dit is een bak op wielen, met een
MINI PAK’R of PRO PAK’R eraan verbonden.
U kunt de Mobile Fill verplaatsen naar de plek waar
deze nodig is. De machine vult de bak automatisch met
luchtkussens, zodat u ze altijd bij de hand hebt.

Voordelen

Ergonomisch
De folie wordt op de verpakkingstafel aangeboden, met
de schuifarm boven de bak. De verpakker hoeft niet te
bukken om de luchtkussen op te pakken. Dit voorkomt
de kans op verwondingen.

Praktisch
De sensor in de bak zorgt ervoor dat de kussens
automatisch worden gevuld.

Tijdbesparend
De verpakkers hoeven de bakken niet meer ergens
anders te halen en de rollen kunnen snel verwisseld
worden. Zo kunnen ze hun aandacht bij het verpakken
houden.

Flexibiliteit

Eigenschappen
• Sterk en mobiel, perfect voor
een logistieke omgeving
• Ergonomisch en flexibel
• Sensorgestuurde productie

Eenvoudige bediening, lichte wielen, mobiele opstelling,
eenvoudig te tillen.
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Mobile Fill

Machines

Specificaties
PRO PAK’R Mobile Fill
• Afmetingen bak (BxLxH): 780x1000x1850 mm
• Volume bak: 0,7 m3
• Volume bak voor 2/3 gevuld: 0,46 m3

De PRO PAK’R is uitgerust met de
nieuwste technologie. Hij is snel, slim,
eenvoudig in gebruik, zeer compact en
werkt met verschillende folies.

MINI PAK’R Mobile Fill
• Afmetingen bak (BxLxH): 580x780x1850 mm
• Volume bak: 0,36 m3
• Volume bak voor 2/3 gevuld: 0,24 m3
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.

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.

Productcodes
• MINI PAK’R V3 Mobile Fill: 9092085
• MINI PAK’R Industrial Mobile Fill: 9091283
• PRO PAK’R Mobile Fill: 9091805
Neem voor meer informatie over de Mobile
Fill contact op met uw vertegenwoordiger.
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