
Ons snelste 
systeem voor 
opvulkussens

Fill-Air Rocket®

Luchtkussenverpakkingssysteem

Het Fill-Air Rocket® luchtkussenverpakkingssysteem is een 
verpakkingsoplossing die speciaal is ontworpen om tegemoet te komen 
aan de hedendaagse behoeften van fulfilment.  Het Fill-Air Rocket® 
systeem,  dat is geïnspireerd op tientallen jaren ervaring met de 
allerbeste luchtkussenverpakkingen, is sneller, eenvoudiger, lichter en 
beter inzetbaar voor uw verpakkingswerkzaamheden 



EEN SCALA AAN PRESTATIEVERHOGENDE KENMERKEN

ONGEËVENAARDE SNELHEID
● 30 meter luchtkussens per 

minuut - hogere productiviteit voor 
veeleisende omgevingen

● Snelle start - creëert super snel 
opvulkussens en werkt meteen vanaf 
het moment van inschakeling op 
maximale capaciteit

● Sensors voor de identificatie van 
perforatielijnen - stopt en start altijd 
automatisch op een perforatielijn 
voor een optimale zakvulling en 
continue beschermende prestaties 

● Geautomatiseerde doorvoerregeling - elimineert de noodzaak 
voor handmatige aanpassing en levert hiermee altijd dezelfde 
hoeveelheid luchtvulling

● Verpakkingen naar behoefte - er zijn diverse systeemopties 
beschikbaar: het verpakkingsmateriaal kan worden verzameld in 
bakken of via een Quick Shot® of Jet Stream® systeem 
aan meerdere verpakkingsstations worden afgeleverd voor 
een snellere productie van verpakkingen en verbeterde 
werkplek efficiency

● Sensor voor automatische bijvulling - handhaaft een constante 
aanvoer van verpakkingsmateriaal

VEREENVOUDIGDE BEDIENING
● Klein en licht - gemakkelijk te installeren in uiteenlopende 

verpakkingsomgevingen
● Gebruiksvriendelijk - steek de stekker in het stopcontact en plaats 

de folie om aan de slag te kunnen
● Gepatenteerde technologie voor verzegeling aan de rand met 

detectie van de omgevingstemperatuur - geeft een perfect 
afgesloten opvulkussen

● Optie voor een geruisloze stand - reduceert het geluid tijdens 
productie

GESCHIKT VOOR HERGEBRUIK EN RECYCLING
Dankzij de superieure afdichtingstechnologie en materiaalkracht van 
Fill-Air® verpakkingen is het geschikt voor hergebruik.  De Fill-Air® 
verpakkingen kunnen worden gerecycled en verliezen na het 
verwijderen van de lucht 99,3% van het volume. Het systeem heeft 
tevens een gereduceerde voetafdruk.

VEELZIJDIGE FOLIEMOGELIJKHEDEN
De Fill-Air Extreme® en Fill-Air Extreme Efficiency® folie is verkrijgbaar in 
drie breedten (200 mm, 250 mm en 300 mm) en kan worden omgezet in 
twee verschillende kussenlengtes (130 mm en 200 mm), waardoor u de 
keuze heeft uit zes verschillende luchtkussenformaten.
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