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04 FOAMPLUS® – PERFECTE PRODUCTBESCHERMING EN OPTIMALE LOGISTIEKE PROCESSEN FOAMPLUS® – PERFECTE PRODUCTBESCHERMING EN OPTIMALE LOGISTIEKE PROCESSEN 

De optimale verpakkingsoplossing, waaruit uw onderneming met-
een dubbel profijt haalt. Ze produceert een verpakking die perfect 
de vorm aanneemt van de te verzenden producten en biedt hier-
door bescherming die alle schokken trotseert. Tegelijk optimali-
seert ze uw logistieke processen door zich vlot in  bestaande pro-
cessen te integreren. 

Win tijd
FOAMplus® schuimkussens zijn direct bij het verpakkingsstation 
snel en individueel te produceren, via één druk op de knop.

Druk uw kosten
FOAMplus® schuimkussens worden geheel naar behoefte geprodu-
ceerd – zo komt dure opslagruimte vrij voor andere doeleinden. 
Bovendien zijn de kussens herbruikbaar om identieke producten er 
in terug te sturen.

Neem FOAMplus® op in uw logistieke proces
FOAMplus® systemen zijn probleemloos in bestaande verpakkings-
processen te integreren.

Verpak altijd met constant hoge kwaliteit
FOAMplus® schuim van polyurethaan schuimt altijd met een con-
stant hoge kwaliteit. De kussens expanderen altijd tot hetzelfde 
volume. Bovendien kunnen kussenafmetingen in het systeem 
opgeslagen worden, zodat de optimale verpakking snel opgehaald 
kan worden.

Bescherm het milieu
Een optimale productbescherming met een laag gewicht bespaart 
hulpstoffen én transport- en afvoerkosten. 

Met FOAMplus® schuimkussens is de beschermende verpak-
king op maat gesneden, doeltreffend en licht. Het naar behoefte 
geproduceerde verpakkingsschuim past zich aan elke vorm 
aan. De eigenschappen van de geëxpandeerde kunststof 
beschermen de verpakte goederen duurzaam en doeltreffend 
tegen iedere belasting tijdens het transport. De hoogwaardige 
schuimkussens zijn uiterst licht en bovendien extreem schok- en 
stootbestendig wat ook door de ontvanger wordt gewaardeerd.

Het FOAMplus® schuimkussensysteem omvat twee machi-
netypes: Het "schuim-in-zak"-systeem van de Bag Packer2 
en het directe inschuimingssysteem van de Handpacker.

FOAMplus® – Perfecte productbescherming 
en optimale logistieke processen 

Voordelen van FOAMplus®

 ▪  Uitstekende functionaliteit: extreem stootbestendig, ster-
ke bufferwerking

  ▪  Superieure schuimkwaliteit: volwaardig bufferende wer-
king, met tot 45 procent lager materiaalverbruik dan alter-
natieve schuimkussensystemen

  ▪  Bestendig tegen: ook voor zeer zware goederen of voor-
werpen met scherpe randen

  ▪  Individueel: past zich bij het uitharden aan de contouren 
van het product aan

  ▪  Universeel: beschermt artikelen in vrijwel alle afmetingen, 
vormen en gewichten

 ▪   Veelzijdig: bruikbaar voor zowel bufferen, opvullen als 
fixeren

  ▪  Ruimtebesparend: On-demand-systemen voor een mini-
male voorraad



07

Perfect Protective Packaging

06 VEILIG VERPAKT MET FOAMPLUS® SCHUIMKUSSENS VEILIG VERPAKT MET FOAMPLUS® SCHUIMKUSSENS

Een beschermende verpakking met FOAMplus® schuimkussens 
houdt ook stand onder de zwaarste belastingen. 

Toepassingen
 ▪ bij retourzending ("reverse logistics")
 ▪ in de logistiek van wisselstukken
 ▪ als alternatief voor de originele beschermende verpakking
 ▪  als alternatief voor vormdelen van EPS (Styropor®), EPP en PE
 ▪  bij verzending van zware en breekbare producten
 ▪ bij kunstvoorwerpen
 ▪ bij verzending van medische apparaten

Veilig verpakt met FOAMplus® schuimkussens
FOAMplus® verpakkingsschuim neemt perfect de vorm aan van de 
te verpakken producten. Daardoor is de fixering heel stabiel. Het 
is nagenoeg onmogelijk dat de producten nog verschuiven in de 
doos. Dit garandeert dat de lege ruimtes volledig opgevuld zijn.

Beschermende functies van FOAMplus®

 ▪ Bufferen
 ▪ Opvullen
 ▪ Fixeren
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08 VERPAKKEN MET FOAMPLUS® TUBES 09VOORVORMEN EN DIRECT INSCHUIMEN MET FOAMPLUS® 

De FOAMplus® Tubes worden gebruikt waar aaneengeschakelde 
kussens het meest geschikt zijn en de hoogwaardige bescherming 
van polyurethaan gevraagd wordt voor zijn beschermende verpak-
kingseigenschappen. Met de schuimkussenkettingen zijn  producten 
snel en betrouwbaar te beschermen.

FOAMplus® Tubes worden aangemaakt met het "schuim-in-zak"-
systeem van de FOAMplus® Bag Packer2. De lengte, het formaat 
en de vulgraad van de afzonderlijke rollenkettingen kunt u naar 
wens bepalen. De FOAMplus® Tubes zijn ideaal om vooraf te 
 produceren.

Storopack verleent advies over het gebruik van FOAMplus® 
vormdelen en levert de nodige service en apparatuur. 
FOAMplus® vormdelen worden gemaakt door het verpak-
kingsschuim in een positieve mal van de productvorm te 
spuiten. Op verzoek kan die mal door Spropack worden 
verzorgd. De mallen variëren van een eenvoudig hou-
ten tafelmodel tot een verplaatsbaar Dual-station.

 ▪  In de gewenste aantallen vooraf produceerbaar.
 ▪  Bijvoorbeeld ter vervanging van de originele beschermende 
verpakking.

 ▪  Ideaal wanneer het aantal stuks te klein is voor vormdelen  
uit EPS en EPP.

Verpakken met FOAMplus® Tubes

Vormdelen met FOAMplus®

Voor producten die erg groot of zwaar zijn of een complexe  
vorm hebben, kan het verpakkingsschuim met de FOAMplus® 
Handpacker direct in de doos gespoten worden. Zo produceert u, 
ook bij lastige productcontouren, in luttele seconden perfect gepro-
fileerde schuimkussens voor een perfecte transportbescherming.

Direct inschuimen  
met FOAMplus® ▪ FOAMplus® Tubes voor veelzijdige verpakkingstoepassingen

 ▪  bijvoorbeeld een doos kruislings voorzien van FOAMplus® Tubes
 ▪  de buffering moet enkel geplaatst worden daar waar dit 
gewenst is.
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10 FOAMPLUS® BAG PACKER2 11FOAMPLUS® BAG PACKER2

FOAMplus® machinetypes

De FOAMplus® Bag Packer2 is uw betrouwbare partner om geheel 
naar behoefte schuimkussens te produceren. Dankzij dit systeem 
kunt u de foliezakken direct bij het verpakkingsstation en per pak-
ket met schuim vullen – in serieproductie of handmatig. 

De FOAMplus® Bag Packer2 is ontworpen voor folies in drie maten 
en verkrijgbaar in drie varianten. Het systeem kan als alleenstaan-
de machine geplaatst worden of via een transportband "inline" in 
verpakkingslijnen geïntegreerd worden. 

FOAMplus® Bag Packer2 levert schuimkussens  
via één druk op de knop

Modelvarianten Tafelmodel Afzonderlijke machine In de hoogte verstelbaar

Afmetingen 
(H x D x B)

1060 x 1000 x 1600 mm 2030 x 1102 x 1600 mm 2420/1920 x 1200 x 1600 mm

Gewicht 185 kg 263 kg 281 kg

Spanning 380 V, 16 A 380 V, 16 A 380 V, 16 A

Snelheid tot 23 foliezakken per minuut tot 23 foliezakken per minuut tot 23 foliezakken per minuut

Een intuïtief bedienbare 10-inch display biedt extra functies: zo 
kunt u, onder andere, de grootte en de vulgraad van de zakken 
instellen, zaksequenties programmeren en via barcodes bepaalde 
kussenafmetingen opslaan. 

Kies met de software-ondersteunde FOAMplus® Bag Packer2 voor 
procesveiligheid en kostentransparantie. 
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12 SLIM VERPAKKEN MET DE FOAMPLUS® BARCODE  SLIM VERPAKKEN MET DE FOAMPLUS® BARCODE  

In de database van de software zijn barcodes opgenomen die 
overeenstemmen met schuimkussens van bepaalde afmeting en 
vulpercentages. Zodra het pakket bij het verpakkingsstation komt, 
scant de ver pakker de barcode op de verpakking in en activeert hij 
de productie van de benodigde schuimzak met één druk op de 
knop. Tegelijkertijd toont de computerscherm foto's van hoe het 
verpakkingsmateriaal en de goederen in de doos gepositioneerd 
moeten worden.

De FOAMplus® Bag Packer2 wordt met een touchscreen en,  
op verzoek, ook een barcodescanner geleverd. 

Als de benodigde systeemvereisten bekend zijn, kan de software 
ook in het bestaande netwerk geïntegreerd worden.

Slim verpakken met de FOAMplus® barcode
flo
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14 FOAMPLUS® HAND PACKER EN HAND PACKER² FOAMPLUS® HAND PACKER EN HAND PACKER²

FOAMplus® machinetypes

FOAMplus® Hand Packer voor complexe artikelen
De FOAMplus® Hand Packer is dé ideale oplossing voor 
erg grote en zware artikelen of voor meerdere producten in 
één kartonnen doos. Ook goederen met lastige contouren 
zijn met dit systeem veilig te fixeren en te beschermen.

Met het schuimpistool worden de schuimkussens hand-
matig, precies en in enkele seconden rechtstreeks in de 
doos ingebracht – voor een op maat gesneden fixering 
en voor een perfecte transportbescherming van het ver-
pakte artikel. Bovendien zijn de schuimkussens met de 
FOAMplus® Hand Packer handig voor te vormen.

De FOAMplus® Hand Packer is microprocessorgestuurd, bijzonder 
performant en schuimt met een consistent hoge kwaliteit. De geïn-
tegreerde diagnosesoftware garandeert een onberispelijke, effici-
ente schuimproductie en de zelfreinigende mengkamer beperkt  
de onderhoudskosten tot het minimum. 

Ook belangrijk: door alleen schuimkussens te produceren waar 
nodig en door de compacte afmetingen van de FOAMplus® 
Hand Packer spaart u opslagruimte uit en dalen de kosten voor  
uw beschermende verpakkingen.

FOAMplus® Hand Packer² 

 ■ Geluidloze werking
 ■ Zeven-inch touchscreen
 ■ Ergonomisch en licht schuimpistool
 ■ Verbinding met netwerk
 ■ Kan barcodes lezen
 ■ Verpakkingsinstructie op het touchscreen

Modelvarianten Hand Packer Hand Packer² met 
bevestigingspaneel

Hand Packer² voor 
muurbevestiging

Afmetingen 
(H x D x B)

1430 x 400 x 730 mm 1200 x 800 x 2400 - 2903 mm 540 x 190 x 460 mm

Gewicht 170 kg 210 kg 40 kg

Spanning 380 V, 16 A 380 V, 16 A 380 V, 16 A

Snelheid
40 tot 75 gram per seconde
afhankelijk van de producten

40 tot 75 gram per seconde
afhankelijk van de producten

40 tot 75 gram per seconde
afhankelijk van de producten
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REFERENTIEPROJECT 16 FOLIES, SCHUIMTYPES, VATEN

Storopack produceert alle folies in eigen fabrieken. Dit waarborgt dezelfde 
hoge productkwaliteit en een veilige levering.

FOAMplus® scheidingsfolie
Scheidingsfolies van verschillende breedtes voor 
de Hand Packer

FOAMplus® – Folies, schuimtypes, vaten

FOAMplus® standaardfolies
gecoëxtrudeerde, high-duty foliekwaliteit in drie 
rolbreedtes

Producten Werkplaatsbenodigdheden, 
 montage- en bevestigingsartikelen

Machines 15 FOAMplus® Bag Packers

Inpaksnelheid bij het 
verpakkingsstation

Circa 20 seconden per pakket 

Totale capaciteit 10.000 pakketten per dag

Effectieve transportbeveiliging voor  
een B2B-bedrijf

FOAMplus® referentieproject

FOAMplus® ESD-folie
Antistatische FOAMplus® folie, voldoet aan de 
eisen voor statisch geleidende materialen

FOAMplus® vaten
Storopack biedt vaten in drie maten aan: meta-
len vaten van 60 liter, metalen vaten van 200 
liter en containers van 1000 liter. Voor de pro-
ductie van het schuim zijn componenten A en 
B nodig. Extra comfort voor u: Storopack zorgt 
voor de ophaling en afvoer van de lege vaten.

FOAMplus® schuimtypes
Alle machines produceren FOAMplus® schuimbuffers op basis van hetzelfde 
principe: het toestel mengt twee vloeibare componenten. Daaruit ontstaat een (H) 
CFK-vrij polyurethaan, dat enkele seconden lang expandeert en dan uithardt. De 
schuimtypes verschillen in dichtheid, soortelijk gewicht, stabiliteit en bufferende 
werking. Met kwaliteiten van 4 tot 30 kg/m3 dichtheid biedt FOAMplus® een 
oplossing voor vrijwel elke toepassing.

FOAMplus® universeel schuim heeft een aanzienlijk lagere dichtheid dan andere 
commercieel gangbare schuimen. Ondanks zijn lichte gewicht heeft het een sterke 
buffercapaciteit. Zo drukt dit type schuim de kosten voor de beschermende 
verpakking en verzending en het draagt ook bij tot de productiviteit. 

FOAMplus® 5504R bestaat gedeeltelijk uit materiaal dat verkregen is door 
polyurethaan te recycleren.  En met slechts 4,2 kilogram per kubieke meter is 
FOAMplus® 5504R zeer licht en snel te verwerken om uw producten betrouwbaar 
te beschermen. Bovendien is het schuim uiterst geschikt om lege ruimtes te vullen 
en lichte goederen te bufferen.

Storopack adviseert u graag over de optimale hardheid voor uw verzendartikelen 
en hun vervoerstraject.

Uitdaging 
Een efficiënter verpakkingsproces en perfect beschermde  producten. 
Daar was een toonaangevende leverancier van werkplaats-, mon-
tage- en bevestigingsartikelen in de industrie naar op zoek. Om 

de pakketten na toelevering zo 
snel mogelijk verzendklaar te krij-
gen, moet de inpakker snel met 
het beschermende verpakkings-
systeem kunnen werken. Omdat 
het bedrijf een bijzonder uitgebreid 
 assortiment aanbiedt, varieert de 
inhoud van de zendingen sterk, met 
af en toe ook breekbare en zware 
artikelen in één doos. Bij het ver-
pakken komt het er dan ook op aan 
om de producten in de kartonnen 
doos te fixeren en te stabiliseren.

Oplossing 
FOAMplus® schuimkussens in foliezakken voldoen volledig aan  
de eisen: ze fixeren alle items in het pakket, bufferen ook zware 
 producten optimaal en verhogen de stootbestendigheid van de ver-
zenddoos. 15 Bag Packers vullen de zakken snel, schoon en heel 
eenvoudig, met één druk op de knop. Zo is de onderneming ook 
ideaal uitgerust om verder uit te breiden en worden alle producten 

 Met FOAMplus® hebben we een systeem 
van beschermende verpakkingen waarmee 
we snel werken én onze producten veilig  
en goed beschermd naar onze klanten 
 verzenden. Bovendien neemt het systeem 
haast geen opslagruimte in beslag en blijven 
onze werkplaatsen schoon. FOAMplus® 
heeft onze transportveiligheid verhoogd.

De klant zegt: 

veilig en effectief verpakt voor transport. Onlangs nog heeft de 
groep de capaciteit van haar centrale magazijn met meer dan  
50 procent uitgebreid.

«
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DUURZAAMHEID & MILIEUBESCHERMING18 REFERENTIEPROJECT 

Middelen besparen met FOAMplus®

Beschermende verpakkingen produceren vergt middelen. Maar 
zonder of met onvoldoende of fout gebruikte beschermende ver-
pakkingen lopen de getransporteerde producten schade op. Deze 
producten opnieuw produceren is een verspilling van middelen. 
Daarom zet Storopack in op een effectief en efficiënt gebruik van 
beschermende verpakkingen: met weinig schuim verkrijgt u al een 
maximale bescherming.

Het verpakkingsschuim ontstaat uit de verbinding van twee vloei-
bare bestanddelen zonder CFK's (chloorfluorkoolwaterstoffen) of 
FCKW's (fluorchloorkoolwaterstoffen) tot polyurethaan. Bovendien 
biedt het een zeer hoog rendement: het zet immers uit tot een 
280-maal van zijn vloeibare volume.

REUSE betekent dat ...
FOAMplus® schuimkussens herhaaldelijk bruikbaar zijn voor het 
verzenden van hetzelfde product

REDUCE betekent dat ...
FOAMplus® schuimkussens en het bijbehorende productieproces 
ontworpen zijn om het gebruik van natuurlijke grondstoffen te ver-
minderen. Dankzij het lage gewicht van de verpakking wordt 
brandstof bespaard tijdens het transport.

RECYCLE betekent dat ...
 de FOAMplus® schuimkussens na gebruik door de consument, of 
als afval bij de productie, kunnen worden gebruikt ter vervanging 
van primaire grondstoffen: In het restafval is FOAMplus® schuim 
een uitstekende brandstof voor moderne installaties voor energie-
winning uit afval.

Uitdaging 
De te verpakken goederen zijn zware compressoren. De ver-
schillende modellen hebben vaak een moeilijk te verpakken vorm, 
met uitstekende delen. De nieuwe verpakkingsoplossing moet 
 leiden tot minder verschillende soorten verpakking, zonder de 
 kosten voor de binnenverpakking te doen stijgen.

Oplossing 
Op een ergonomisch geoptimaliseerd verpakkingsstation waar de 
FOAMplus® Bag Packer2 is geplaatst, produceren de inpakkers naar 
behoefte de passende bovenste en onderste kussens. Bovendien 
kan de klant precies passende en toch complex gevormde vormde-
len produceren door ze vooraf te vormen. Omdat het gebruikte 
FOAMplus® universeel schuim een zeer goede vulvermogen/dicht-
heidverhouding biedt, bleven de totale kosten van de beschermende 
verpakking toch gelijk.

Extra comfort voor een fabrikant van koelkasten  
en diepvriezers

FOAMplus® referentieproject

Producten Witgoed

Geïnstalleerde 
uitrusting

1 FOAMplus® Bag Packer2

Mallen voor vormdelen

Inpaksnelheid bij het 
verpakkingsstation

Circa 20 seconden per  
vormdeel 

Totale capaciteit Circa 240 zendingen per dag

Duurzaamheid & milieu

  FOAMplus® is een echte stap vooruit voor ons beschermende ver-
pakkingssysteem. De oplossing van Storopack biedt ons betrouw-
baarheid, aantrekkelijke totale kosten en extra gebruiksgemak.

De klant zegt: 
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