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Perfect Protective Packaging

■  Ergonomisch ontwerp: makkelijke integratie 
     in logistiek proces

■  De verwerkingssnelheid kan traploos 
     ingesteld worden

■  De machine is elektrisch in de hoogte 
     verstelbaar  

■  Touchscreen

■  De machine staat op wieltjes: 
     makkelijk verplaatsbaar

Perfect Protective Packaging van Storopack 

Om de productiviteit van het verpakkingsproces voortdurend te 
kunnen optimaliseren, richt Storopack zich op vier aspecten van 
beschermend verpakkingsmateriaal:

1) „in-the-box“: de beste en doeltreffendste bescherming in de doos;
2) „into-the-box“: de doeltreffendste en meest ergonomische manier 
    om het verpakkingsmateriaal in de doos te brengen;
3) „around-the-box“: de fysieke en digitale integratie van het 
    verpakkingsproces in de intralogistiek, met behulp van een 
    automatiseringsoplossing op maat;
4) „out-of-the-box“: the unboxing experience, de positieve ervaring 
    van het uitpakken.

De bijbehorende kernvragen (zie illustratie) zetten alle relevante 
hulpbronnen aan tot actie. Het overkoepelende advies maakt deel 
uit van een voortdurend proces en leidt tot een allesomvattende en 
permanente optimalisering van het verpakkingsproces bij de klant. 
Met als enige doel: Perfect Protective Packaging.
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De nieuwe machine 

PAPERplus® Classic2 

van Storopack 

verwerkt rollen 

kraftpapier en 

gerecycled papier tot 

papieren buffers als 

beschermende 

verpakking voor 

middelzware tot zware 

voorwerpen. 

Zuinig, snel en comfortabel papieren buffers van uitstekende kwaliteit produceren
De machine is ontworpen volgens de huidige ergonomische, 
industriële vereisten. 

Dankzij het slimme ontwerp kan de PAPERplus® Classic2 
makkelijk op heel uiteenlopende verpakkingsplaatsen worden 
geïntegreerd. De afmetingen zijn (L x B x H) 
1.000 x 800 x (max.) 2.060 mm. De machine staat op 
wieltjes en kan vlot van de ene naar de andere 
verpakkingsplaats worden verreden.
De verwerkingssnelheid kan traploos ingesteld worden tot 
een snelheid van 45 m/min. PAPERplus® Classic2 kan zowel 
kraftpapier als 100% gerecycled papier verwerken, in rollen 
met een breedte van 600 mm.

De machine kan papier met verschillende diktes in één en 
twee lagen verwerken. Daardoor is de PAPERplus® 
Classic2 niet alleen geschikt voor het bufferen en fixeren 
van voorwerpen, maar produceert ze ook voordelig 
vulmateriaal om lege ruimten bij middelzware tot zware 
voorwerpen op te vullen.

Het gebruikscomfort is geoptimaliseerd met de recent-
ste technieken en rekening houdend met het ‘working 
comfort’-principe van Storopack. 

De machine is elektrisch in de hoogte verstelbaar en is 
uitgerust met een touchscreen. De machinekast dempt 
het geluid.
Ze kan recht tegenover de gebruiker worden opgesteld, 
waarbij de buffers vanuit de machine verticaal in de doos 
terechtkomen. De bewegingen waarmee de gebruiker de 
machine bedient, zijn ergonomisch optimaal en daardoor 
snel uit te voeren. 


