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Een nieuwe standaard in 
groene verpakkingstechnologie
De nieuwe packmate™pro is ons meest geavanceerde opvullende verpakkingssysteem tot nu toe, en 
omvat alle mogelijkheden van het systeem van de eerste generatie, de packmate™, maar is nu nog flexibeler, 
efficiënter en levert nog betere prestaties. Het nieuwe slanke design past eenvoudig bij een reeds bestaande 
verpakkingshandeling en biedt de allerbeste verpakkingstechnologie voor het on-demand verpakken.

De in Engeland geproduceerde packmate™pro produceert moeiteloos papieren kussens met een licht 
gewicht maar supersterk, die probleemloos rond elk product kunnen worden gewikkeld voor een perfect 
verpakkingsresultaat.

In te stellen combinaties van 
verpakkingslengte en aantallen.

Verwerkt rollen van meervoudig 100% 
gerecycled enkel- of dubbellaags papier.
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Minder papier, meer kracht
De nieuwe packmate™pro verwerkt rollen van 100% gerecycled 
enkel- of meerlaags papier op hoge snelheden en maakt zo sterke 
papieren kussens bij snelheden tot 23 m per minuut, waarbij het 
papier tot wel 60 keer zijn oorspronkelijke volume aanneemt. 

De nieuwe technologie van Easypack is toegepast voor meer 
efficiëntie en hogere opbrengst, terwijl dezelfde verpakkingskwaliteit 
en -sterkte is behouden voor de volledige bescherming in de doos.

Elke rol papier wordt verwerkt tot 60 maal zijn oorspronkelijke 
volume, hetgeen kostbare magazijnruimte bespaart.  

Voordelen
• 100% gerecycled, recyclebaar en afbreekbaar 
• 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 of 

werkstation
• Direct zaken doen met de fabrikant 
• Online bestellen, volgende dag geleverd 
• Specifiek accountbeheer

Eigenschappen
• Klein en compact
• Systeem voor snelle papiertoevoer
• Gebruikt 25% minder papier
• Vooraf ingestelde combinaties van papierlengten en 

hoeveelheden
• Verwerkt meervoudig enkel- of dubbellaags papier 
• Verwerkt papier tot 60 maal het oorspronkelijke volume
• Bediening met actieve voetschakelaar 
• Produceert bijzonder sterke papieren kussens
• Zeer snelle verwerking van papier

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

packmate™pro gebruikt 25% minder papier!

Het compacte systeem is ook slank en licht genoeg om op 
elk werkstation of tafel te worden geplaatst en het nieuwe 
besturingssysteem heeft de mogelijkheid tot het vooraf instellen van 3 
verschillende verpakkingslengtes en alle uitvoer te besturen met een 
nieuwe voetschakelaar.

Packmate™pro levert een hoog niveau aan kwaliteit, betrouwbaarheid 
en functionaliteit naast extra voordelen van aanzienlijke besparingen, 
beperking van afval en meer beschikbare magazijnruimte.
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Papieropties
Enkel- of dubbellaags van 52 gsm tot 52/52 gsm.

Voorkeurformaten van 70 gsm en 52/52 gsm

Opties voor wit en bruin papier.

Machineafmetingen (mm) (I) 1035 
 (h) 1315  
 (w) 470

Machinegewicht (met standaard frame) 68kg (approx.)
Rolgewicht 8kg (average)
Rollengte up to 450m
Wijdte kussen up to 90mm
Uitvoervolume up to 1m3

Uitvoersnelheid 23m per min
Gebruik op aanvraag
Voltage  230V 1ph 50Hz
Max voeding 200W
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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.

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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