
        
  
    

PAPERplus®
 Papillon

Voordelen van 
PAPERplus® Papillon:

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 verpakkings-
oplossingen van Storopack op www.storopack.com.

Perfect Protective Packaging

 ■Papillon is uiterst veelzijdig en neemt weinig 
ruimte in.

 ■Het toestel kan op drie verschillende manieren 
ingesteld worden.

 ■Door de verschillende  
opstellingsmogelijkheden kan het toestel  
makkelijk worden geïntegreerd.

 ■De maximale snelheid van het toestel is  
40 m/min.

 ■De Papillon-buffers kunnen worden gebruikt  
voor het opvullen van lege ruimte of voor het 
inwikkelen van producten.

 ■De buffers zijn veerkrachtig.
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Storopack introduceert 

PAPERplus® Papillon, 

een machine die 

papieren buffers 

produceert om 

kleine en middel-

grote pakketten te 

beschermen. De 

machine vormt twee 

lagen papier van 20 

cm breed om tot papie-

ren buffers. Die passen 

in kleine ruimtes en kunnen 

tussen producten in worden 

gestopt, zodat de producten tijdens 

het transport goed beschermd zijn en 

niet verschuiven.

Nieuwe Top Fill-oplossing - PAPERplus® Papillon 
Het toestel is uiterst veelzijdig en kan op drie verschillende 
manieren ingesteld worden: automatisch, on demand en met 
voetbediening. Door de verschillende opstellingsmogelijkheden 
kan het makkelijk in bestaande Top-Fill-verpakkingsprocessen 
worden geïntegreerd: op statief, boven of op de paktafel. 
Gewoonlijk wordt de machine afzonderlijk ingezet, maar ze kan 
ook in combinatie met een silo en een transportsysteem 
worden gebruikt om meerdere inpakplaatsen te bedienen.

Het toestel is zo licht en compact dat het manueel verplaatst 
kan worden. De afmetingen zijn beperkt: 330 mm (L) x 340 
mm (B) x 370 mm (H). Omdat het toestel bijzonder weinig 
plaats inneemt, kan het vlot worden geïntegreerd in verpak-
kingsstations. De bediening is erg eenvoudig. Het toestel 
draagt bij tot de productiviteit en het Working Comfort® omdat 
het de buffers direct in de doos legt. 

Het papier 
De unieke vorm van de buffers is gepatenteerd. De buffers 
zijn uiterst licht en veerkrachtig en kunnen zowel worden 
gebruikt voor het opvullen van lege ruimtes als voor het 
inwikkelen van te verzenden producten. Ze passen zich 
snel aan de producten in de doos aan en garanderen 
zo een betrouwbare bescherming. Bovendien maken de 
buffers van het uitpakken een positieve ervaring voor de 
klant. 

De maximale snelheid van het toestel is 40 m/min.
Dankzij het Plug & Play-ontwerp is het bijzonder 
gebruiksvriendelijk. Het is bruikbaar bij een elektrische 
spanning van 110 of 230 volt en een frequentie van 50/60 Hz. 
Zonder papier weegt het 12 kg.


