
Een systeem voor
elke toepassing

Papierverpakkingssysteem

    



Specificaties

Elektrische voorzieningen: 220 - 240V
enkelfasig geaard stopcontact 13A, 50Hz

Gewicht (zonder rol): 118 kg

Totale afmetingen (L x B x H):
870 mm x 690 mm x 1500 mm

Bescherming

PackTiger® RS Papierverpakkingssysteem

Een snel, eenvoudig en betrouwbaar papierverpakkingssysteem

Produceer papieren verpakkingen in ongeëvenaarde snelheden
De PackTiger® RS is het snelste papierverpakkingssysteem op de verpakkingsmarkt. Door te profiteren van Zwitsers
ontwerp en techniek produceert het PackTiger® systeem tot wel 150 papieren pads per minuut in de door u gewenste
lengte. Deze pads kunnen voor talloze verpakkingsdoeleinden worden gebruikt, waaronder bescherming, blokkering &
versterking.

Eenvoudig te laden en één druk op de knop handeling
De PackTiger® RS is voorzien van een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel waarin tot wel 24 vooringestelde
padconfiguraties kunnen worden opgeslagen. In de handmatige modus kunnen de pads gemakkelijk met één druk op de
knop of het voetpedaal worden vervaardigd. U kunt daarnaast snel en eenvoudig naar een continue productie
overschakelen, waarbij eenvoudige drukknoppen voor veelvuldig gebruikte padconfiguraties worden gebruikt. Het
systeem wordt van onderen geladen, zodat u snel van materiaal kunt wisselen en binnen een mum van tijd weer aan de
slag kunt!

Kan zonder problemen in uw huidige
verpakkingsomgeving worden
geïntegreerd
Het intelligente ontwerp van de PackTiger®

RS maakt een naadloze integratie in uw
huidige verpakkingswerkzaamheden
mogelijk. Het systeem is ideaal voor
individuele werkplekken, aangezien het
verpakkingsmateriaal rechtstreeks uit het
systeem genomen kan worden. Daarnaast
kan het ook in bakken verzameld worden.
Opties zoals een voetpedaal en een
afstandbedieningspaneel maken de
PackTiger® RS ook geschikt voor gebruik in
online opvulapplicaties. Met maar de helft
van de afmeting en het gewicht van een
traditioneel papiersysteem, kan het
PackTiger® RS papierverpakkingssysteem
eenvoudigweg overal geplaatst worden.



FasFil™ Papierverpakkingssysteem voor
opvulling van loze ruimtes
Maximale snelheid met minimaal onderhoud en mankracht

Specificaties

Elektrische voorzieningen: 100 - 240V 
enkelfasig geaard stopcontact 10A, 50/60Hz

Gewicht (zonder rol): 172 kg

Totale afmetingen (L x B x H)
892 mm x 838 mm x 2070 mm

De uniek gevormde opvulpads vergroten het efficiënte gebruik van
materiaal.
Vullen aan voor- en achterzijde op ergonomische werkhoogte.
Drie instelbare snelheden.
Pads kunnen in elke gewenste lengte worden geproduceerd.
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Opvulling 

Een snel systeem voor omgevingen met hoge
verpakkingshoeveelheden
Het FasFil™ systeem produceert onze exclusieve
voorgevormde pads in drie verschillende snelheden,
zodat het systeem optimaal op uw verpakkingsomgeving
kan worden afgestemd. Tijdens het plooiproces wordt het
papier niet alleen in vorm gebracht, maar wordt het ook
voorzien van aanvullende, licht beschermende
eigenschappen. Een continue productie van
voorgevormde papieren pads in verschillende lengtes is
mogelijk met behulp van een voetpedaal.

Unieke opties en kenmerken
Het FasFil™ systeem ondersteunt twee lengtes
materiaalrollen van TigerFill™ papier en voldoet zo aan
de Europese richtlijn voor het maximale gewicht van een
papierrol bij handmatige verplaatsing.

Afgestemd op uw behoeften
Het FasFil™ systeem werd ontworpen ten behoeve van
een sneller en efficiënter verpakkingsproces. Het
vervangen van de papierrol is snel en eenvoudig en wordt
vergemakkelijkt door onze exclusieve roterende
papierrolhouder die 180 graden draait, waardoor u de
papierrol zowel aan de voor- als achterkant op
ergonomische werkhoogte kunt bijvullen. 

Nieuwe generatie papierverpakking
In de afgelopen jaren was er weinig innovatie op het gebied van papieren
opvulverpakkingen...tot nu! Wij introduceren het FasFil™
Papierverpakkingssysteem voor opvulling van loze ruimtes, een innovatieve,
revolutionaire oplossing voor verpakkingswerkzaamheden in alle maten. Het
FasFil™ systeem profiteert van diverse exclusieve kenmerken en is een
intuïtieve en efficiënte oplossing waarvoor weinig training en onderhoud nodig is.



PackTiger® RS standaard papierassortiment

TigerFill™, 1-laags papier, 29kg per rol, 12 rollen per pallet

Medium 1 x 60 740 mm x 650 meter
Sterk 1 x 70 740 mm x 560 meter
Extra sterk 1 x 90 740 mm x 430 meter

TigerPad™, 2-laags papier, 29kg per rol, 12 rollen per pallet

Licht 2 x 50 740 mm x 390 meter
Medium 50/70 740 mm x 325 meter
Sterk 2 x 70 740 mm x 280 meter

FasFil™ standaard papierassortiment

TigerFill™, 1-laags papier, 60g/m2

Medium    540 mm x 475 meter 15kg per rol Ø rol 210 mm 40 rollen per pallet
Medium    540 mm x 900 meter 29kg per rol Ø rol 290 mm 16 rollen per pallet

TigerFill™, 1-laags papier, 80g/m2

Sterk 540 mm x 350 meter    15kg per rol Ø rol 210 mm 40 rollen per pallet
Sterk 540 mm x 675 meter    29kg per rol Ø rol 290 mm 16 rollen per pallet

Ons gehele papierassortiment bestaat uit 100 % gerecycled materiaal. Andere
papierkwaliteiten, kleuren en lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar.

PackTiger® papierassortiment



Ten eerste is het TigerPad™ en TigerFill™ materiaal gemaakt van 100 %
gerecycled papier en kan het gemakkelijk via gemengde papierstromen
worden gerecycled. Door het exclusieve plooimechanisme gebruikt u de
juiste hoeveelheid verpakkingsmateriaal, wat tot een efficiënter gebruik van
het materiaal leidt. 

Ten tweede zorgt het gepatenteerde éénmotorige ontwerp voor een lager
energieverbruik dan andere papiersystemen.

Door de geplooide, sterke en duurzame structuur van het TigerPad™ en
TigerFill™ materiaal heeft u ten slotte minder materiaal nodig, terwijl dit
een buitengewone beschermingscapaciteit voor een groot aantal
producten biedt.

Kort samengevat vertegenwoordigen de PackTiger® systemen de
innovatieve ontwerpbenadering van Sealed Air voor een kostenefficiënt gebruik
van duurzame grondstoffen.
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Door onze betrokkenheid om duurzame verpakkingen te ontwikkelen, is Sealed Air in staat om
haar zaken te verbeteren en een positief verschil in de wereld te maken. Bij duurzaam
verpakken wordt efficiënt gebruik gemaakt van natuurlijke bronnen en wordt de invloed op het
milieu geminimaliseerd. De duurzaamheid van ons aanbod in verpakkingsproducten wordt
continu verbeterd door gebruik te maken van dunnere, lichtere producten, door het verwijderen
van verpakking dankzij nieuwe verpakkingsontwerpen, door het recyclen van de verpakkingen
en door tijdens het herontwerpen van de verpakkingen gebruik te maken van materialen uit
biologische bronnen. Sealed Air werkt nauw samen met haar klanten om milieuvriendelijke,
innovatieve verpakkingsoplossingen naar voren te brengen.

Milieu… Energie… Economie…

Het PackTiger® papierverpakkingssysteem zorgt voor een milieubewuste
omgang met materiaal binnen uw gehele verpakkingsomgeving.

Voetpedaal
Er zijn twee opties beschikbaar -
het standaardmodel en het P3-
model waarmee vooraf ingestelde
lengtes geproduceerd kunnen
worden. Indien gewenst kunnen
twee voetpedalen tegelijkertijd
worden aangesloten.

PackTiger® accessoires

Voor de PackTiger® RS zijn verschillende accessoires beschikbaar die binnen elke verpakkingsomgeving de benodigde
flexibiliteit bieden.

Laadwagen
Wanneer de laadwagen met het
PackTiger® RS systeem wordt
verbonden, kunnen de
TigerPad™ en TigerFill™ rollen
zonder tillen worden bijgevuld.
(Geschikt voor 3 papierrollen).

Een systeem voor elke toepassing

Verpakkingstafel
Een op maat gemaakt ontwerp dat
perfect bij uw PackTiger® RS
systeem past. Ideaal in combinatie
met het voetpedaal, de
afstandsbediening of de Zero-
Force knop.

Afstandsbediening
Met de afstandsbediening kan het PackTiger® RS systeem
vanaf de verpakkingstafel op afstand worden bediend,
waarbij u de keuze heeft tussen een handmatige of
continue productie en twee voorgeprogrammeerde
instellingen. Er kunnen maximaal twee afstandsbedieningen
voor één PackTiger® RS systeem worden gebruikt.



Geprint op hergebruikt
en recyclebaar papier
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Sealed Air beschikt over meer dan 30 ontwerp- en ontwikkelingscentra voor verpakkingen over de hele wereld. We
bekijken en analyseren de voorgestelde ontwerpen, ontwikkelen nieuwe ontwerpen, testen de bestaande verpakkingen en
bevelen de beste manier aan u om Sealed Air’s verpakkingsmaterialen te optimaliseren.

Mail Lite®

Beschermende verzendenveloppen
Cell-Aire®

Polyethyleen schuim
Instapak®

Schuimverpakking 

PriorityPak™
Geautomatiseerd verpakkingssysteem

Fill-Air®

Luchtverpakkingssysteem
AirCap®

Luchtkussenfolie met barrière-coating
NewAir I.B.®

Luchtkussenfoliesysteem

Instapak Quick®RT
Schuimverpakking 

Korrvu®

Zweef- en fixeerverpakking

                               


