AirPouch® 600™ – Het neusje van de zalm onder de snelle
opblaassystemen voor luchtkussens, bubble wrap en blocken-brace-materialen
De AirPouch® 600™ is een uiterst veelzijdig beschermverpakkingssysteem dat ideaal is voor operaties
met een hoge productiviteit en lage onderhoudskosten. Dit compacte, volledig elektrische systeem
weegt slechts 13 kg en is minder dan 255 mm lang. Het kan worden gebruikt als een stand-alone
tafelmodel of worden geïntegreerd met een waaier aan accessoires die zijn ontworpen om de
efficiëntie te verhogen.
De AirPouch® 600™ kan tot 22 meter materiaal per minuut verwerken en heeft een gebruiksvriendelijk
bedieningspaneel zodat de operator er niet hoeft bij na te denken. De temperatuur- en
ventilatorinstellingen zijn vooraf geregeld - selecteer gewoon de materiaalconfiguratie en -grootte en het
systeem past zich automatisch aan om optimaal te kunnen werken. Of stel de parameters in die het
meest geschikt zijn voor uw toepassing via het gebruiksvriendelijke bedieningspaneel. Een
hogedrukventilator maakt een maximale inflatie en opbrengst mogelijk, terwijl het geavanceerde
afdichtingsontwerp ervoor zorgt dat deze beschermende verpakkingsmaterialen tijdens de
verzendcyclus opgeblazen blijven.

Afzetmarkten
• E-commerce
orderverwerking
• Farmaceutische
orderverwerkingsbedrijven
• Derdenlogistiek
• Contractverpakking en
orderverwerking

Dankzij ons gepatenteerde, mesloze machineontwerp werkt dit systeem zonder het meest
voorkomende slijtage-item dat in vergelijkbare inflatiesystemen is terug te vinden. De riem kan
bovendien zonder gereedschap worden verwijderd, en dat maakt onderhoud eenvoudig en zorgt voor
een langdurige betrouwbaarheid.

Nieuw
operatorvriendelijke
touchpad met op
pictogrammen
gebaseerde instellingen
voor gemakkelijk gebruik

Een eenvoudige schakelaar
zorgt voor een gemakkelijke
overgang van buizen naar
wrap of kussens

Lichtgewicht machine
met een kleine voetafdruk
die moeiteloos in elke
verpakkingsoperatie past
Het verpakte materiaal blaast
op van de eerste tot de laatste
meter, zodat er geen verspilling
is zoals vaak bij andere
inflatiesystemen
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Kenmerken en voordelen

Optionele toevoegingen

Snel
Tot 22 meter product per minuut

• Verstelbare standaard

Intuïtieve bediening
Vooraf geregeld voor optimale instellingen, maar kan door de
operator worden aangepast

• FastWrap haspel

• Materiaalondersteuning

Gemakkelijke integratie
Een autostart-sensor schakelt alle systemen tegelijkertijd in en
signaleert accessoires wanneer het systeem in gebruik is
Flexibel
De AirPouch 600 is een economisch, ruimtebesparend
alternatief voor andere inflatiesystemen. Slechts één systeem
kan één of meerdere verpakkingsstations bedienen, en werkt
met alle soorten materiaalconfiguraties, waaronder:

• Air Towers
• Sensor
• 600 mm ombouwset
• Voetschakelaar

Technische informatie

226mm

• F
 astWrap™
Beschermende Quilt
Heeft een gepatenteerd
honingraatontwerp met
kanaalvulling, dat in meerdere
richtingen kan worden
verpakt en een betere
productbescherming biedt.

• Standaard en aanpasbare trechters voor luchtkussens

• F
 astWrap™
Block-and-brace-buizen
en dubbele kussens
bieden lichtgewicht en schone
productbescherming langs
randen en rond hoeken.

Lengte 605 mm x Breedte 229 mm

• E
 Z-Tear™ Luchtkussens
Hebben een unieke,
gepatenteerde perforatie
tussen elk kussen om snel en
eenvoudig te kunnen werken
en de kussens moeiteloos
van elkaar te scheiden.

13kg

Elektricit

100-240 V, 1 fase, 50-60Hz, 2, 4kW
De AirPouch 600 is ook te koop voor operaties met een lager volume.

Betrouwbaar
Alle AirPouch-films bieden een superieure afdichting en
lekbestendigheid en worden standaard geleverd in GeoTech®
gerecycleerde en in aan lucht biologisch afbreekbare mengsels.
Deze lichtgewicht materialen zijn verpakt in hoogrendement
dozen voor on-demand-inflatie van de eerste tot de laatste
meter, zodat er geen sprake is van verspilling en de opslag- en
verzendkosten lager blijven.
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Aan het systeem
aangepaste materialen
Service & Ondersteuning
Maatwerk & integratie
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