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ACCESSOIRES
Coiler Lite

• Constante kwaliteit
• Ruimtebesparing
• Eenvoudig in gebruik
• Handig voor verpakker

Papieren rollen zijn van onschatbare waarde bij het 
beschermen van producten die zowel kwetsbaar als 
zwaar zijn. Toch kan het handmatig vervaardigen van 
rollen moeilijk en tijdrovend zijn en wisselende resultaten 
opleveren. De Pregis Coiler Lite produceert snel en 
eenvoudig rollen van een constante kwaliteit. Zijn kleine 
voetafdruk beperkt zijn impact in de werkomgeving en uw 
team is beschermd dankzij zijn veiligheidsvoorzieningen.
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Voordelen
Constante kwaliteit
De Pregis Coiler Lite wordt gebruikt in combinatie met de 
Pregis Packmaster Pro. Hij is gemaakt volgens dezelfde 
standaards van sterke kwaliteit en betrouwbaarheid. De 
Coiler Lite beschikt over een uniek besturingssysteem dat 
de snelheid automatisch aanpast. Dit leidt tot een uniform 
beschermingsniveau door een gelijkmatig gevormde rol.

Ruimtebesparing
Dit leidt tot een machine met de beste toegang en de 
kleinste voetafdruk in zijn klasse. De Coiler Lite past zeker 
in uw bestaande werkomgeving!

Handig voor verpakker
De Coiler Lite beschikt over interne sensoren die de operator 
tegen letsel beschermen. Als het mechanisme ergens mee 
in contact komt, stopt de machine. Dankzij de eenvoudige, 
intuïtieve interface is er slechts weinig training nodig. Uw 
team kan zich concentreren op het verpakken.
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Productcode
• Coiler Lite: 9092010 

Neem voor meer informatie over 
de Coiler Lite contact op met uw 
vertegenwoordiger.

De Packmaster™ Pro biedt een 
volledige verpakkingsoplossing 
met een ongelooflijke veelzijdigheid 
en maximaal volume en brengt 
hiermee de verpakkingsinnovatie tot 
een geheel nieuw niveau.

• Afmetingen volledige oplossing - 
Packmaster™ Pro met Coiler Lite

L x B x H: 198 x 840 x 138 cm
Hoogte is instelbaar

• Afmeting rollen

Minimum: 25 cm
Maximum: 75 cm


