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Een nieuwe generatie groene 
verpakkingstechnologie  
De nieuwste packmaster™pro is het meest geavanceerde opvulverpakkingssysteem dat er momenteel 
bestaat. Deze innovatieve nieuwe oplossing combineert de vooraanstaande technologie van onze 
toonaangevende packmaster™- en packsolo™-systemen in een totale verpakkingsoplossing die ongelooflijk 
veelzijdig is en daarnaast wel tot 11% meer opbrengst genereert. Dat zorgt voor een heel nieuwe dimensie 
in verpakkingsinnovaties.

De in Engeland geproduceerde packmaster™ pro zorgt voor een uitstekende prestatie, niet te evenaren 
flexibiliteit en het hoogst mogelijke efficiëntieniveau. Het geavanceerde systeem met zijn slimme technologie 
biedt meerdere verpakkingsmogelijkheden en zorgt voor een serie sterke papierkussens 
met een laag gewicht, die eenvoudig rond een product kunnen worden geplooid, waardoor 
alle producten, van kwetsbare voorwerpen tot zware industriële goederen, veilig kunnen 
worden vervoerd.

Verwerkt rollen van 100% 
gerecycled enkel- of 
dubbellaags papier.
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In te stellen combinaties van 
verpakkingslengte en aantallen.



Meer keuze, meer flexibiliteit
De nieuwe packmaster™pro verwerkt rollen van 100% gerecycled 
enkel- of dubbellaagspapier op hoge snelheid tot stevige papieren 
kussens die wel 80 keer groter zijn dan het oorspronkelijke volume 
van de papierrol.

Dankzij het nieuwe besturingssysteem kan de gebruiker 3 
verschillende combinaties van verpakkinglengtes en aantallen instellen 
en met de nieuwe actieve voetschakelaar heeft hij ook de handen 
vrij. Nieuwe, snelle mes technologie heeft de cyclustijd met de helft 
verminderd waardoor er ca.35% meer verpakkingsmateriaal per 
minuut worden geproduceerd.

Voordelen
• 100% gerecycled, recyclebaar en afbreekbaar
• Toename tot 11% in volume-opbrengst
• Maximale bescherming van uw goederen
• Verpakkingen voor alle goederen, zowel licht als zwaar
• Volledige ruimtevulling niet nodig
• Voordelige verpakking op-verzoek
• Lage gebruikskosten
• Past gemakkelijk in elke verpakkingsruimte
• Direct zaken doen met de fabrikant
• Online bestellen, volgende dag geleverd
• Specifiek accountbeheer

Eigenschappen
• Nieuwe snelle messen halveren de cyclustijd
• Wel 35% meer verpakking per minuut
• Programmeerbare vooraf in te stellen papierlengtes
• Verwerkt enkel- of dubbellaags papier
• Verwerkt papier tot 80 maal het oorspronkelijke volume
• Bediening met actieve voetschakelaar
• Systeem voor snelle papiertoevoer
• Instellen verpakkingslengtes voor efficiënt gebruik
• Ergonomisch ontwerp
• Eenvoudige gebruiksvriendelijke bediening

Sterke bescherming voor lichte 
of zware goederen. 

Packmaster™Pro zorgt voor 11% meer volume. Verwerkt papier tot 80 maal 
het oorspronkelijke volume.

Het systeem is ook zodanig gestroomlijnd dat de gebruiker 
het overal kan plaatsen zodat het, in combinatie met de kleine 
pallets van de rollen, zo min mogelijk kostbare magazijnruimte 
beslaat. 

Packmaster™pro is de ultieme duurzame oplossing voor 
beschermende verpakking, waarbij maximale efficiëntie en 
betrouwbaarheid hand in hand gaan met de wens van de klant 
om zijn duurzaamheidsdoelstellingen ten behalen.

packmaster™pro verenigt 
25 jaar kennis in de 
verpakkingsindustrie tot de 
meest geavanceerde, duurzame 
technologie voor 21e-eeuwse 
verpakkingshandelingen

innovatief • groen • verpakking



innovatief • groen • verpakking

Papieropties
Enkel- of dubbellaags van 52 gsm tot 52/90 gsm.

Voorkeurformaten van 70 gsm en 52/70 gsm 

Opties voor wit en bruin papier

Machineafmetingen (mm)        (l)      1170
                                              (h)         1375 - 1575
                                              (w)          775
Machinegewicht (standaard met frame) 148kg (approx.)
Rolgewicht                           16kg (average)
Rollengte                           up to 450m
Wijdte kussen                    up to 200mm
Uitvoervolume                  up to 2.5m³
Uitvoersnelheid                  26m per min
Gebruik                                    On demand
Voltage                                 230V 1ph 50Hz
Max voeding             400W

Technische informatie

Duurzaamheid staat centraal bij alles 
wat wij doen, daarom voorzien wij 
onze klanten al sinds 1992 van 100% 
gerecycled verpakkingsoplossingen 
die 100% biologisch afbreekbaar en 
100% recyclebaar zijn. 

Onze verpakkingsoplossingen 
zorgen ervoor dat onze klanten 
hun goederen veilig en duurzaam 
kunnen vervoeren, waarbij ze meer 
kunnen verpakken, minder uitgeven 
en kunnen voldoen aan hun eigen 
milieudoelstellingen.

Onze passie voor innovatie zet 
ons aan tot het maken, nu maar 
ook zeker in de toekomst, van 
kwaliteitsoplossingen waardoor onze 
klanten hun goederen duurzaam, 
veilig, efficiënt en kosteneffectief 

kunnen verpakken.
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Dit papier is duurzaam, zonder bleekmiddel en FSC-gecertificeerd. 

Leden van de Woodland Trust.

Easypack’s policy is gericht op voortdurende verbetering en de specificaties kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. E&OE. Beschermd door wereldwijde octrooien.
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