
Bespaar ruimte en kosten!
Integreer de Packmaster Pro van Pregis in uw 
huidige systeem, en kies voor papiertransport
via luchtkanalen naar de silo’s (hoppers).  
U bespaart hiermee ruimte op de werkvloer en 
zorgt voor een stille en comfortabele werk plek. 
In combinatie met het gebruik van fan fold-papier 
(kettingpapier) zijn er veel minder papierwissels 
nodig, en dus minder loop bewegingen.
Een veilige, verantwoorde keuze! 
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Minder ruimte nodig
Heeft u behoefte aan een compacte 
werkplek? Dankzij de luchtkanalen neemt 
de installatie minder ruimte in beslag. 

Het state-of-the-art geïntegreerd systeem van Pregis biedt de mogelijkheid om dichtbij, 
of juist op afstand van de packstations te produceren. Waar doorgaans wordt gekozen 
voor de traditionele conveyors, werken wij met lichtgewicht luchtkanalen. 

Deze innovatie biedt de volgende voordelen:
 minder machines nodig
 minder ruimte nodig
 minder geluidsoverlast

Veilige inrichting
De gebruikte techniek geeft meer 
vrijheid in de opstelling van de 
verpakkingsstations. Dit biedt een 
scala aan mogelijkheden voor veilige 
inrichtingen. Zeker in tijden van social 
distancing bieden de luchtkanalen de 
mogelijkheid om de inrichting van de 
werkplekken hier op aan te passen. 

Op maat integratie
Deze inventieve totaaloplossing past 
in vrijwel iedere situatie. Eén van onze 
ervaren specialisten komt graag bij u 
langs, om samen met u te kijken naar de 
meest ideale opstelling voor uw werkvloer. 

 minder kosten
  minder onderbreking van het 

verpakkingsproces



Fanfold-papier voor Packmaster Pro
Ook wanneer de integratie van De Packmaster Pro met transport via luchtkanalen,
voor u op dit moment niet tot de mogelijkheden behoort, is de Packmaster Pro een 
slimme keuze. Deze is namelijk leverbaar met fanfold-papier (kettingpapier) op pallets, 
wat zorgt voor minder rolwissels en efficiënte productie. Neem contact met ons op voor 
meer informatie over de Packmaster Pro.

Tot wel 5 km 
papier op
één pallet. 

Mogelijkheid tot het 
vullen van meerdere 
silo’s met één 
machine. 



00800 8888 8840  
customer.care@pregis.com WWWPREGIS.COM

Een passend voorstel binnen 1 week
Benieuwd of uw werkvloer geschikt is voor deze nieuwste 
ontwikkeling? Binnen 1 week ontvangt u een maatwerkvoorstel 
met ontwerp en duidelijke illustraties vanuit verschillende 
gezichtspunten. Binnen 6 tot 8 weken na akkoord implementeren 
wij uw nieuwe papierkanalen.


