
Schuim-in-zak 
verpakkingen op 
maat door één 
druk op 
de knop

SpeedyPacker
Insight® 

Schuim-in-zak systeem



EENVOUDIG FOLIE LADEN

Het laden van een 
nieuwe rol folie was 
nog nooit zo 
eenvoudig. Het 
folie-laadtoestel maakt 
het voor de operator 
mogelijk de folie te 
laden vanaf een meer 
natuurlijke hoogte. 

Bovendien maakt het ontwerp het uitlijnen van folie 
gemakkelijker.

EENVOUDIGE BEDIENING

Het SpeedyPacker 
Insight® systeem biedt 
twee vanzelfsprekende 
manieren om uw 
schuimzakproductie te 
bedienen. Het Quick 
Select 
bedieningspaneel 
weergeeft de eerste zes functies van het touch screen. 
Hiermee kunt u het systeem activeren en veelgebruikte, 
vooraf ingestelde schuimzakgroottes voor snel en eenvoudig 
gebruik opslaan. Bovendien is het geavanceerde 
controlepaneel groter, met een eenvoudige, maar toch 
robuuste interface en is het flexibel vervangbaar. 

SpeedyPacker 
Insight® systeem
VANZELFSPREKEND ONTWERP, 
HOGE EFFICIËNTIE

Voor verpakkingstoepassingen met een hoog volume voldoet 
niets beter dan ons gepatenteerde SpeedyPacker Insight® 
systeem. Het systeem biedt kostenbesparende en superieure 
productbescherming en presenteert uw product in een 
aantrekkelijke en schadevrije verpakking.

Schadereducering

Er is niets beter dan de uitstekende bescherming van de door 
Instapak® ontwikkelde schuimzakken. Met de keuze uit 11 
verschillende schuimsoorten, creëert u de exact juiste 
verpakking voor uw product. Door het scannen van de 
barcode wordt een schuimzakconfiguratie geproduceerd, dit 
zorgt ervoor dat uw producten altijd optimaal verpakt zijn.

Optimaal Volume

Het efficiënte Instapak®-schuim reduceert de 
verpakkingsgrootte en het dimensionale gewicht, zonder dat 
uw verpakkingskwaliteit er op achteruit gaat. De Continuous 
Foam Tubes (CFT’s) zijn gemakkelijk en kunnen het 
materiaalgebruik verder terugbrengen.

Procesoptimalisatie

Met een productie van wel 21 Instapak®-schuimzakken per 
minuut kan het SpeedyPacker Insight®-systeem eenvoudig 
een hoge frequentie aan verpakkingsprocessen bijhouden. 
Het Quick Select bedieningspaneel maakt het mogelijk om 
nog efficiënter te werk te gaan. Deze zorgt namelijk voor een 
snelle schakeling tussen verschillende schuimzakformaten en 
biedt eenvoudig toegang wanneer er twee operators nodig 
zijn.

Klantervaring

De Instapak®-schuimzakken bieden uw klant een 
professioneel en net uitziende verpakking. Uw producten 
arriveren naar wens en het materiaal kan snel opgeruimd 
worden. Tevens kan het materiaal hergebruikt worden voor 
retourzendingen, zonder kwaliteitsverlies.

Online 
instructies
Online video’s waarin uiteenlopende 
verpakkingstechnieken gedemonstreerd worden, zijn 
op elk gewenst moment beschikbaar.



1. Met één druk op de 
knop produceert het 
SpeedyPacker Insight® 
systeem snel een met 
Instapak® gevulde 
schuimzak.

2. Wanneer de operator de 
schuimzak in de mal 
plaatst, wordt de zak 
door een ingebouwde 
vacuüm naar binnen 
getrokken.

3. Nadat de schuimzak 
volledig geëxpandeerd 
is, wordt de schuimzak 
door middel van het 
ingebouwde lucht-
uitblaassysteem 
verwijderd.

4. Op maat gemaakte 
schuimkussen-
verpakkingen bieden 
kostenbesparingen en 
consequente 
bescherming.

Voorvorm-oplossingen
Combineer de snelheid van een schuim-in-zak systeem met de 
beschermingsmogelijkheden van een op maat ontworpen 
verpakkingsoplossing.

Wanneer het SpeedyPacker Insight® systeem gecombineerd 
wordt met een van onze Instapak® voorvorm-systemen kan er 
direct een schuimzak op maat geproduceerd worden die exacte 
productpositionering en verpakkingspresentatie biedt.

HET SPEEDYPACKER INSIGHT® 
SCHUIM-IN-ZAK VOOR-
VORMPROCES.



HET SCHUIM-IN-ZAK PROCES
Met één druk op de knop kunt u een met schuim gevulde zak maken die enkele tellen 
later gevormd wordt tot een perfect beschermende, op maat gemaakt schuimkussen.

1. Selecteer de juiste 
zaklengte en 
hoeveelheid 
Instapak® schuim.

2. Plaats de met schuim 
gevulde zak in de 
doos en plaats het 
product voorzichtig in 
het expanderende 
schuim.

3. Plaats een tweede 
met schuim gevulde 
zak bovenop het 
product en sluit de 
kleppen van de doos.

1. Selecteer de 
diameter, grootte en 
lengte van de 
CFT-schuimstroken 
reeks. 

2. Plaats de CFT-
schuimstroken op de 
bodem van de doos 
als beschermende 
onderlaag.

3. Gebruik een met 
schuim gevulde zak 
als bovenkussen of 
gebruik extra 
CFT-schuimstroken 
als hoek- en 
randbescherming om 
het product verder in 
te pakken.

HET CONTINUOUS FOAM TUBE (CFT) PROCES
Produceer naar wens een reeks CFT-schuimstroken om deze op een later 
tijdstip te gebruiken of om over meerdere werkplaatsen te verdelen.

De SpeedyPacker Insight 
bescherm- en 
opvuloplossingen
Het SpeedyPacker Insight® systeem produceert in snel tempo schuimzakken op maat die exacte 
productpositionering bieden waardoor schade in hoge mate beperkt wordt. Het systeem biedt tevens 
een snelle en economische oplossing voor uw on-line opvulapplicaties. Het Instapak®-schuim 
expandeert tot wel 280 keer het vloeibare volume, hierdoor bespaart het SpeedyPacker Insight 
Systeem kostbare opslagruimte.



Packaging 
Application Centres 
(PAC’s)
Ons wereldwijde team van toegewijde verpakkingsexperts 
analyseren uw product en ontwikkelen klantgerichte Instapak® 
schuimoplossingen met onze uitgebreide reeks schuimsoorten en 
systeemmogelijkheden.

Zij zullen een efficiënte verpakking ontwikkelen die opslagruimte 
optimaliseert en afval minimaliseert. Dit resulteert in lagere 
algemene dimensionale gewichtskosten. Onze experts 
ontwikkelen een vanzelfsprekend proces voor 
maximale verwerkingssnelheid, verzekeren 
een veilige, schadereducerende  
oplossing en zorgen dat de 
oplossingen aan alle 
verwachtingen 
voldoen.

Kenmerken en 
accessoires
UPGRADES EN ACCESSOIRES

• Quick Select bedieningspaneel

• Folie-laadtoestel  

• Barcode-scanner  

• E-Card

KENMERKEN EN VOORDELEN

• Handmatige modus  

• Onderhoudsvideo’s   

• Veelzijdig display  

• Opslagcapaciteit

• CFT-schuimstroken  

• Aanpasbare operatorinterface  

• Verpakkingsreeksen  

• Bewezen betrouwbaar en krachtig

Industrieel touch screen



Systeemspecifi caties

Duurzaamheid
Instapak® schuim zet ter plekke tot wel 280 keer zijn vloeistofvolume uit, 
waardoor op vrachtenergie, opslagruimte en materiaalvervoerkosten kan 
worden bespaard. Het materiaal kan tevens naar elke Sealed Air faciliteit 
worden teruggestuurd om gerecycled te worden.

Het zoeken naar manieren om klanten nog beter 
van dienst te zijn betekent dat duurzaamheid 
beter wordt aangepakt en het potentieel van 
duurzaamheid beter wordt benut. Het 
SmartLife™ concept is onze aanpak in 
innovatieve oplossingen die zijn ontwikkeld om 
klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelen te 
halen. Met name nu we voor de grootste 
maatschappelijke en milieu-uitdagingen 
staan, terwijl we toch economische 
groei stimuleren.

SMARTLIFE 
INITIATIVE

Machine afmetingen
Tafelmodel: 1,3m breedte x 0,8m 
diepte x 1,2m hoogte 
Vloermodel: 1,3m breedte x 1,0m 
diepte x 2,0m to 2,65m hoogte 

Folie afmetingen
30cm en 47cm breedtes beschikbaar

Productiesnelheid
(21) 30cm zakken per minuut, met 
50% schuimvulling

Elektrische aansluiting
380-415 VAC, 16A, 3-fasig, geaard, 
neutraal

Contactdoos 
CEE 516/6H (5-polig, 16A)

Certificaten  
UL en CE Approved

TAFELMODEL
Getoond met optioneel 
werkstation

Systeemspecifi caties

VLOERMODEL

Sealed Air
Lindenhoutseweg 45, 
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