AirPouch® Express 3™ Opvulsysteem – Veelzijdigheid, lagere
transportkosten en een verbeterde productiviteit in een
compact tafelmodel
Het AirPouch® Express 3™ tafelmodel opvulsysteem biedt gebruiksvriendelijke luchtkussens voor een hoge
verpakkingsproductiviteit, minder verzendkosten en meer klantentevredenheid. Dit compacte, volledig
elektrische systeem weegt amper 17 kilo en is uitgerust met operatorvriendelijke commando’s en een zo
goed als onderhoudsvrije bediening. Sluit het toestel gewoon aan op een stopcontact, laad het
luchtkussenmateriaal en begin te verpakken.
De AirPouch Express 3 biedt ook vele accessoires en geïntegreerde systeemconfiguraties voor een optimale
productiviteit in elke individuele toepassing. Er kunnen accessoires worden toegevoegd aan de Express 3
om een eenvoudig, alleenstaand verpakkingsstation te creëren, of het systeem kan worden geïntegreerd in
bestaande werkstations voor orderverwerking met hoge productiviteit en meerdere gebruikers.

Afzetmarkten
Alle opvultoepassingen,
zoals:
• Postorderverwerking
• Orderverwerking
farmaceutica
• Derdenlogistiek
•C
 ontract verpakkingen/
orderverwerking

De Express 3 is het eerste systeem met voorgevormde kussens dat gebruikt wordt zonder messen, dus
zonder het voornaamste slijtageobject dat is terug te vinden op de meeste andere machines in zijn klasse. In
plaats daarvan gebruiken de AirPouch luchtkussens een gepatenteerde perforatie die automatisch
gescheiden wordt voor het vullen en die vervolgens opnieuw gesloten wordt wanneer ze door de machine
gaan, zonder in te boeten aan snelheid of afdichtkwaliteit. AirPouch kussens zijn ook uitgerust met onze
exclusieve EZ-Tear™ Perforaties om ze eenvoudig te kunnen verwerken en de kussens zonder moeite van
elkaar te kunnen scheiden.
AirPouch luchtkussens zijn beschikbaar in uiteenlopende materiaaltypes, waaronder standaard GeoTech™
Biologisch afbreekbare* en Gerecycleerde Films. Deze kussens bieden een uitstekende afdichting en
prikweerstand voor duurzaamheid en betrouwbare bescherming.
AirPouch luchtkussens zijn aangepast aan het Express 3 systeem zodat ze optimaal presteren en ze
zijn beschikbaar in uiteenlopende lengtes, breedtes en diktes om te voldoen aan de vereisten van
elke opvultoepassing.

Compact ontwerp voor
eenvoudige integratie in
een verpakkingsstation
Operatorvriendelijke
commando’s voor een
eenvoudige opstelling
en bediening
Bevat geen messen, dus
verslijt niet zo snel als
andere opvulmachines
met luchtkussens

Materiaal met hoog
rendement in dozen, om
minder te tillen en minder
vaak over te schakelen
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Kenmerken en voordelen

Optionele toevoegingen

Kussens op verzoek
Maakt luchtkussens op verzoek om snel en eenvoudig te verpakken
in half- of volautomatische modi

• Machine stands

Snel
Het tafelmodelsysteem produceert luchtkussens aan snelheden
van meer dan 16 meter per minuut

• Dispensers

• Hoppers
• Automatische sensors productniveau
• Voetschakelaar
• Compacte overhead hoppers

Volledig Elektrisch
Volledig elektrisch design en geen perslucht nodig om te werken

• Maatwerk voor pakstations

Kosten verlagen
De lucht blijft beter in de zakken zitten en het rendement ligt hoger,
dus minder kosten per kubieke meter

Technische informatie

Lagere verzendkosten
De verscheidenheid aan kussens zorgt voor een optimale ruimte in
de transportdozen

36cm

Stofvrij
Stofvrije luchtkussens zorgen voor minder productverlies en zijn
schoner in gebruik dan chips en papier

EZ-Tear™ Perforaties
EZ-Tear perforaties zijn
gebruiksvriendelijk en
ontworpen voor meer
efficiëntie en ergonomie

Biologisch afbreekbaar
& gerecycleerd
De AirPouch Express 3
gebruikt EarthAware
Biologisch afbreekbare en
gerecycleerde film

52cm lengte x 21cm breedte

Diagnose
Controle van het verbruik
en diagnose door middel van
een ingebouwde
connectiviteitpoort

Gewicht

17kg

Elektriciteit

100/240 VAC; 50/60 Hz; 7/3.5 FLA

Grootte kussens

200mm breed in verschillende
standaardlengtes

Aan het systeem aangepaste materialen
Service & Ondersteuning
Werk op maat & integratiediensten
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