
ACCESSOIRES
Universal Bin

• Flexibel
• Praktisch
• Tijdbesparend
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Voordelen
Flexibiliteit
De bak kan gevuld worden met elk type luchtkussens 
van beide platforms - MINI PAK’R & PRO PAK’R. 
Verkrijgbaar in 2 afmetingen. Voldoet aan alle 
behoeften wat betreft ruimtevulling en bescherming.

Praktisch
Als de bak gevuld is, kan deze gemakkelijk 
bij verpakkingstafels worden geplaatst waar 
luchtkussens nodig zijn.

Eenvoudig in gebruik
Deze compacte mobiele containers zijn gemaakt van 
lichtgewicht maar krachtig PVC. Dit zorgt ervoor dat 
de bak licht is en gemakkelijk door het bedrijf kan 
worden gemanoeuvreerd.

Deze compacte mobiele containers zorgen ervoor dat 
opgeblazen luchtkussens gemakkelijk door het bedrijf 
getransporteerd kunnen worden.

Eén machine kan meerdere bakken van kussens 
voorzien. Deze oplossing biedt u veel flexibiliteit wat 
kussenbescherming betreft en is ideaal om tussen 
verpakkingstafels te plaatsen.

Heeft u bij verschillende verpakkingsstations 
luchtkussens nodig? Zodra de container vol is, kunt u de 
bak verplaatsen naar de plek waar deze nodig is.
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Neem voor meer informatie over de 
universele bak contact op met uw 
vertegenwoordiger.

Productcodes
• Kleine bak: 4078813
• Grote bak: 4078814

Specificaties Kleine Bak

Specificaties Grote Bak

• Afmetingen frame (BxLxH): 580x780x900 mm
• Afmetingen bak (BxLxH): 580x780x735mm
• Volume bak: 0,33 m3

• Volume bak voor 2/3 gevuld: 0,22 m3

• Compatibel met een machinestandaard

• Afmetingen frame (BxLxH): 780x1100x900 mm
• Afmetingen bak (BxLxH): 780x1100x735 mm
• Volume bak: 0,63 m3

• Volume bak voor 2/3 gevuld: 0,42 m3

• Compatibel met een machinestandaard

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

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.


