EASYPACK

QUANTUMTM XTW
De QuantumTM XTW is een compact,
gebruiksvriendelijk ruimtevullingssysteem,
uitzonderlijk betrouwbaar en met hoge prestaties.
Dit geavanceerde verpakkingssysteem is bijzonder
veelzijdig en efficiënt, waardoor gebruikers op
hogere snelheid en op elke gewenste plaats meer
goederen kunnen verpakken.

• Ruimtevulling
• Gebruikersvriendelijk
• Efficiënt & veilig
• Compact
Technische Specificaties
• Vloerstandaardoptie
• Afmetingen - LXBXH: 893 x 893 x 1507-1845 mm
• Gewicht: 23,5 kg
• Bankschroefoptie
• Afmetingen - LXBXH: 784 x 378 x 1540 mm
• Gewicht: 9,5 kg
• Uitvoersnelheid: tot 1,8 meter/seconde

Kettingpapier (Fanfold)

Papier - rol

•
•
•
•

1-PLY 50 GSM
Kleur: Bruin
Lengte bundel: 515 m
Breedte bundel 375 mm &
750 mm

•
•
•
•

1-PLY 52 GSM
Kleur: Wit
Rollengte: 660 m
Rolbreedte: 375 mm

•
•
•
•

1-PLY 52 GSM
Kleur: Wit
Lengte bundel: 515 m
Breedte bundel: 375 mm

•
•
•
•

1-PLY 70 GSM
Kleur: Bruin
Rollengte: 400 mm
Rolbreedte: 375 mm
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QUANTUMTM XTW

Toepassingen

Voordelen
• Veelzijdig: De QuantumTM XTW is de
ideale papierverpakkingsoplossing voor
alle soorten goederen, ook indien ze een
afwijkende vorm hebben.
• Veilig: Het gepatenteerde en mesloze
afscheursysteem is veilig en vereist slechts
minimale inspanning van de gebruikers.

• Ruimtevulling

• Efficiënt: De QuantumTM XTW heeft een bijzonder
snelle continu-papieruitvoer van max. 1,8 m per
seconde.
• Eenvoudig in gebruik: Eenvoudige bediening en
makkelijk te laden in slechts enkele seconden.
• Flexibel: De gepatenteerde telescopische kop
geeft de gebruiker alle vrijheid zodat operators
de hoogte, de kanteling en uitvoerpositie kunnen
aanpassen om zo ergonomisch mogelijk te werken.

• Ruimtevulling

• Eenvoudig in gebruik: Het eenvoudige
bedieningspaneel maakt semi-automatisch gebruik
mogelijk. De machine is tevens voorzien van een
voetschakelaar.

Accessoires
Het Packstation™ biedt veel
werkruimte met daarin een
papierkussensysteem om ruimte
te besparen en de verpakking
direct op de plaats van gebruik te
leveren.

• Ruimtevulling

Bijzonder flexibel en handig
met vele opties om aan al uw

• Ruimtevulling

De bankschroefoptie

bespaart vloerruimte terwijl u
uw beschermende oplossing
precies daar hebt, waar u
hem
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