
Copyright © 2018 Storopack. Alle rechten voorbehouden.0218

Voordelen van PAPERplus® 
Chevron:

 ■Zuinig lege ruimte vullen, met minder papier 
en een maximaal volume

 ■Optimale bescherming voor kleine en 
middelgrote pakketten

 ■Gebruiksvriendelijk, multifunctioneel 
bedieningspaneel voor efficiënt werken

 ■Eenvoudige integratie in bestaande 
verzendingsprocessen

 ■Efficiënt verpakkingsproces

Perfect Protective Packaging
Storopack –
Perfect Protective Packaging

Waar ter wereld uw producten ook naartoe gaan, ze moeten 
tijdens het transport goed beschermd zijn. U hebt immers veel 
geïnvesteerd in de productie: kennis, tijd, geld en nog veel 
meer. U stelt toch geen vertrouwen in verpakkingen die niet 
kunnen garanderen dat uw product veilig op zijn bestemming 
raakt?

Daarom kunt u maar beter rekenen op de beschermende 
verpakkingsoplossingen van Storopack. Wij willen samen met 
u een team vormen om oplossingen te ontwikkelen die perfect 
passen bij uw individuele vereisten en die klaar zijn voor de 
toekomst. Lees meer over de beschermende verpakkingsop-
lossingen van Storopack op www.storopack.com.

PAPERplus® Chevron3
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De PAPERplus® 

Chevron3 is 

ontwikkeld uit 

voorgaande 

succesvolle 

versies. Het 

systeem 

combineert 

een hogere 

werksnelheid 

met de productie 

van een gevouwen 

papierslang die een 

beter buffervermogen 

biedt. 

Opvulmateriaal voor toepassingen met hoge doorvoer
PAPERplus® Chevron3 biedt talloze mogelijkheden voor 
integratie in het verpakkingsstation en in het volledige 
verpakkingsproces. 

Sneller en efficiënter verpakken:

▪  Snelheid: tot 32 m/min.
▪  De gepatenteerde gevouwen papierslang biedt een betere 

buffer en vult een maximum aan volume op met een 
minimum aan verpakkingsmateriaal

Bij een door ons standaard ontwikkeld 
verpakkingsstationsysteem zit het 

opvulpapier grijpklaar in een plastic 
buis op een ergonomische werkhoogte (zie 

afbeelding). De bufferstrook wordt automatisch in secties 
verdeeld.

In ons klantenadvies volgt Storopack de ‘Working Comfort’ 
-benadering voor een maximale doeltreffendheid, productiviteit 
en ergonomie. Dit doen we door een ‘into-the-box’ oplossing 
voor beschermende verpakkingen toe te passen zoals 
PAPERplus® Chevron³.

Om de positieve ervaring bij het uitpakken verder te 
versterken, is PAPERplus® Chevron3 ook verkrijgbaar met 
wit kraftpapier.


