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Bescherming van zware goederen tijdens transport
De robuuste papieren coilers van het nieuwe PAPERplus® Coiler²systeem van Storopack zijn ideaal voor het verzenden van zware
goederen tot wel 500 kilogram.
Metzingen, februari 2020. Fabrikanten en dienstverleners die grote, zware en
breekbare producten moeten verzenden, vinden nu een waardevol hulpmiddel in
het flexibele PAPERplus® Coiler²-systeem van Storopack. De machine verwerkt
het opvulpapier voorgevormd met de PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover
of PAPERplus® Track-papiermachines tot stevige papieren coilers. Zo kunt u
producten van 30 tot wel 500 kilogram veilig verpakken.
Zware producten zoals mechanische en elektronische componenten zijn perfect
beschermd dankzij de stevige papieren coilers. Afhankelijk van de grootte van de
goederen die u verzendt, kunt u dagelijks tot 200 dozen verpakken met de
papieren coilers van de PAPERplus® Coiler².
Flexibel aanpasbare papieren coilers
Op het aanraakscherm past u de papieren coilers precies aan op maat van de
goederen: zo kunt u de diameter van de papieren coiler instellen van 20 tot
50 centimeter. Gebruikers kunnen ook de stevigheid bepalen en kiezen tussen
compacte of lossere papieren coilers. Hierdoor wordt het verpakkingsmateriaal
optimaal benut. Naargelang de behoefte kunt u de papieren coiler met één druk
op de knop maken. U kunt het systeem ook zo instellen dat nieuwe papieren
coilers automatisch worden gemaakt zodra de vorige van de machine is genomen.
Ook voorproductie van papieren coilers met behulp van een opvangcontainer is
mogelijk. Daarbij zorgen automatisch aangebrachte kleefpuntjes voor stevige grip
en maken de afgewerkte papieren coiler gemakkelijk te verwerken. Met het oog
op een optimale bescherming van de goederen kunt u de papieren coilers op
verschillende manieren gebruiken: als kussen, vulling, obstructie of verankering.
De hogere verwerkingssnelheid van de PAPERplus® Coiler² voegt zich naadloos
naar het tempo van de PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover en
PAPERplus® Track-machines die zich hogerop in het productieproces bevinden.
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De PAPERplus® Coiler² verwerkt het opvulpapier voorgevormd met de
PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover of PAPERplus® Trackpapiermachines tot stevige papieren coilers. Afbeelding: Storopack

De stevige papieren coilers zijn ideaal voor het beschermen van mechanische en
elektronische componenten voor bv. de autosector of machinebouw.
Afbeelding: Storopack

***

Persberichten van Storopack en printklare afbeeldingen kunt u online vinden
op www.storopack.de en www.cc-stuttgart.de/presseportal. Afbeeldingen mogen
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kosteloos herdrukt worden voor redactionele doeleinden, mits de bron vermeld
wordt.

Over Storopack
Storopack werd in 1874 opgericht door Johannes Reichenecker als leerlooierij en draagt
sinds 1959 de naam Storopack Hans Reichenecker GmbH. Het bedrijf, dat gevestigd is in
het Duitse Metzingen, is gespecialiseerd in beschermende verpakkingen. De
internationaal actieve onderneming produceert en levert flexibele beschermende
verpakkingen op maat voor allerlei sectoren. Storopack heeft eigen productievestigingen
en kantoren in Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië. Het stelt
wereldwijd 2.520 werknemers tewerk. In 2018 genereerde Storopack een omzet van
476 miljoen euro. De producten van Storopack zijn verkrijgbaar in meer dan 50 landen.
Meer informatie op www.storopack.com.
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