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Mesloos afscheursysteem voor veilig en 
eenvoudig gebruik

Innovatieve, groene 
verpakkingstechnologie 
voor maximale efficiëntie
De NIEUWE Quantum™XT is een compact, gebruiksvriendelijk opvulsysteem met hoge prestaties en 
uitzonderlijk betrouwbaar. Dit geavanceerde verpakkingssysteem is bijzonder veelzijdig en zeer efficiënt, 
waardoor gebruikers meer producten kunnen verpakken op hogere snelheid en op elke gewenste 
plaats. 

Dankzij het 100% gerecyclede, recyclebare en biologisch afbreekbare papier kunnen de gebruikers 
continu direct in de doos verpakken waardoor de uitvoer sneller gaat terwijl de benodigde 
opslagruimte tot een minimum wordt beperkt.
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Duurzame papieren ruimteopvulling is schoon, flexibel en licht van gewicht.  

Voordelen
• 100% gerecycled, recyclebaar en afbreekbaar 

papier 
• Snelle, voordelige on-demand verpakkingen 
• Eenvoudig en comfortabel in het gebruik 
• Ruimtebesparend: vloer, werkstation of 

aangepaste montage 
• Lange rollen minimaliseren het bijvullen 
• Gecontroleerd papierverbruik verbetert de 

efficiëntie 
• Bijzonder betrouwbaar 
• Direct zaken doen met de fabrikant 
• Online bestellen, volgende dag geleverd

Eigenschappen
• Papieruitvoer op voortdurende hoge snelheid, 1,8 

m per seconde
• Gepatenteerde mesloos afscheursysteem voor 

nog meer veiligheid
• Gepatenteerde en verstelbare kop voor alle 

handelingen  
• Snel en eenvoudig laadsysteem
• Eenvoudig bedieningspaneel
• Meerder instellingen voor papierlengte
• Semi-automatisch of via voetschakelaar
• Instelbare hoogte - verbeterde ergonomie 
• Sterke, duurzame constructie

quantum™XT

Quantum™XT zorgt voor 
een revolutie in on-demand 
verpakken dankzij de snelheid, 
veiligheid en efficiëntie   

Plaats aan werkstation voor meer gebruiksgemak en comfort.Mesloos afscheursysteem voor veilig en 
eenvoudig gebruik

Gepatenteerd design zorgt voor optimale 
efficiëntie en veiligheid
Door de geavanceerde functies van de Quantum™XT is dit een ideale 
verpakkingsoplossing voor alle soorten producten, ook indien ze een 
afwijkende vorm hebben. Met deze snelle oplossing om lege ruimtes te vullen 
kunnen gebruikers goederen stevig in de doos fixeren, zodat beweging tijdens 
het transport voorkomen wordt. 

Het gepatenteerde mesloze afscheursysteem is veilig en vereist slechts 
minimale inspanning van de gebruikers. Daarnaast geeft de gepatenteerde 
telescopische kop de gebruiker alle vrijheid zodat de operator de hoogte, de 
kanteling en uitvoerpositie kan aanpassen om zo ergonomisch mogelijk te 
werken.

Quantum™XT levert 100% gerecycled papier met snelheden van maximaal 
1,8 m per seconde, waarbij volledige controle kan worden gehouden 
over de gewenste uitvoer om zo tegemoet te komen aan allerlei soorten 
verpakkingshandelingen.  
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Papieropties
Een keus aan papieropties maakt het mogelijk om het 
meest geschikte type te kiezen voor uw behandelingen en 
producten, om te garanderen dat uw goederen in perfecte 
staat op hun bestemming aankomen.

GSM Papierkleur
70 Bruin
52  Wit
Hoeveelheid op pallet   24 Rollen

Technische Informatie
Quantum machinegewicht 9.4kg
Vloerstandaardoptie gewicht 23.5kg
Bankschroefoptie gewicht 9.45kg
Uitvoersnelheid                     1.8m per second

Gebruik                               op aanvraag
70gsm papier - gewicht 11.2kg 
 - lengte 400m
52gsm papier - gewicht 12.9kg 
 - lengte 660m
Voltage (ac) 120/230
Frequentie (Hz) 50/60
Max vermogen (W) 460
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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.
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