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Ontworpen om compact en snel te zijn 
Storopack lanceert nieuw papieren buffersysteem PAPERplus® Track 
 
Metzingen, februari 2019. De nieuwe machine van de verpakkingsspecialist uit 

het Duitse Metzingen is ontwikkeld voor toepassingen waarbij een hoge doorvoer 

en veilig verpakkingsmateriaal een must zijn: de PAPERplus® Track produceert 

papieren buffers in slechts enkele seconden ter plaatse aan het verpakkingssta-

tion en biedt een zeer doeltreffende opvulling met minder materiaal. Dankzij de 

robuuste buffers is het systeem ideaal voor middelgrote tot grote pakketten die 

tussen vijf en 50 kilogram wegen – de perfecte oplossing om reserveonderdelen, 

elektronische componenten en keramische voorwerpen te verzenden. De PA-

PERplus® Track is compact en kan, net als alle andere buffersystemen van Stor-

opack, geïntegreerd worden in bestaande verpakkingslijnen. Bijgevolg garan-

deert de PAPERplus® Track optimale verpakkingsprocessen en vermindert de 

machine de proceskosten. Het systeem is vanaf nu verkrijgbaar. 

 

De perfecte oplossing voor elk product 
Met de papieren buffers kunt u goederen betrouwbaar fixeren en ze tijdens het 

transport beschermen tegen schokken. Voor een nog betere bescherming en ef-

ficiënter gebruik van materiaal kan het volume van de papieren buffers specifiek 

worden aangepast aan elk product. Bovendien wordt er bij deze zeer veilige tech-

nologie niet gesneden. Het papier van de PAPERplus® Track is geperforeerd zo-

dat elke buffer uiterst gemakkelijk mechanisch kan worden afgescheurd en tege-

lijk wordt het snijafval beperkt. 

 

De PAPERplus® Track is ontworpen om snel te kunnen werken: dankzij de on-

demand functie produceert het systeem automatisch een volgende papieren buf-

fer als u de vorige afscheurt. De machine biedt nog meer voordelen: ze beschikt 

over een touchscreen en kan op wifi worden aangesloten. Zo kunt u het papieren 

buffersysteem ook vanop afstand online bedienen via een smartphone of tablet. 

De PAPERplus® Track vraagt weinig onderhoud, werkt stil en het papier is snel 

en eenvoudig te vervangen. 

 

 

 

 

Productlancering 
PAPERplus® Track 
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Het nieuwe papieren buffersysteem PAPERplus® Track produceert papieren 

buffers in slechts enkele seconden ter plaatse aan het verpakkingsstation en 

biedt een zeer doeltreffende opvulling met minder materiaal. Beeld: Storopack 
 

 
Het volume van de papieren buffers kan worden aangepast, wat de PAPER-

plus® Track ideaal maakt voor middelgrote tot grote pakketten die tussen vijf en 

50 kilogram wegen. Beeld: Storopack 

 

* * * 
 

Persberichten en afdrukbare foto’s van Storopack vindt u op het internet: www.storop-

ack.com en www.cc-stuttgart.de/presseportal. Afbeeldingen mogen vrij worden gebruikt 

voor redactionele artikelen als de bron wordt vermeld. 

http://www.storopack.com/
http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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Over Storopack 
Storopack werd in 1874 als familiebedrijf opgericht en is sinds 1959 actief onder de naam 

Storopack Hans Reichenecker GmbH met maatschappelijke zetel in Metzingen, Duitsland. 

Als specialist voor  beschermende verpakkingen is de wereldwijd actieve ondernemings-

groep in twee afdelingen, Molding en Packaging, georganiseerd. De afdeling Molding met 

gecertificeerde productievestigingen in Europa en China levert op maat gemaakte be-

schermende verpakkingen en technische vormdelen uit expandeerbare schuimsoorten 

voor verschillende industrietoepassingen. De afdeling Packaging biedt flexibel bruikbare 

beschermende verpakkingen met luchtkussens, papieren buffers, PUR-schuimverpak-

kingssystemen en verpakkingschips aan en is met eigen productiecentra en vestigingen in 

Europa, Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Azië en Australië vertegenwoordigd. Wereldwijd 

werken er 2.500 medewerkers voor Storopack. In 2017 heeft Storopack een omzet van 

454 miljoen euro gerealiseerd. De producten van Storopack zijn verkrijgbaar in meer dan 

50 landen. Voor meer informatie, zie  www.storopack.com 

 
Perscontact: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Duitsland 
Telefoon: +49 7123 164-132 
Telefax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

René Jochum / Miriam Oser-Soto 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Duitsland 
Telefoon: +49 711 9 78 93-35 / -31 
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
oser-soto@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 
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