SAPAC

Duo Bagpacker Schuimverpakkingen

SAPACFLEX

®

PUR schuim-in-zak
verpakkingssysteem
Met twee vaste lengtes
van zakken en 8 verschillende schuimvullingen
Eenvoudig systeem
en toch polyvalent.
Ideaal voor de kleinere
gebruiker.

De grijze zak met daarin het ontwikkelend schuim zal zich in de doos binnen de ±20
seconden rondom het te verpakken product vormen. Uw producten zitten op een zeer
korte tijd volledig vast in de doos en perfect beschermd tegen schokken tijdens hun reis
naar uw klant.

Sapac PUR schuim systeem met compleet gesloten &
ruilbare flessen. Verschillende grootten van flessen passend
naargelang uw verbruik van schuim: 70 Liter - 280 Liter 500 liter.

SAPAC Packaging & R. nv

Machine constructeur & fabrikant van PU Systemen & Producten
SAPAC
Filliersdreef 22 SAPAC
B - 9800 Deinze SAPAC
tel + 32 9 386 87 35
SAPACFLEX
SAPAC
fax + 32
®

SAPACFLEX

®

SAPACFLEX
SAPACFLEX
SAPAC
info@sapac.be SAPAC
www.sapac.be

9 386 03 96

®

®

SAPACFLEX

®

SAPACFLEX

®

Schokabsorberend... Buffer- en opvulmateriaal
Standaard afmetingen van de grijze zakken
Breedtes: 400//50 mm
Lengtes: 600-900-1200 mm
De SAPAC PUR-Schuim systemen zijn speciaal ontwikkeld om een maximale product bescherming te bekomen met het kleinst mogelijk gewicht aan verpakkingsma teriaal!
Door de grote expansie van 200 maal. ontstaat er een minimum aan opslagruimte voor de
schuimvoorraad in uw magazijn.

Het Sapac systeem met ruilflessen werkt zonder mechanische drukpompen, wat vele technische, ecologische en ergonomische voordelen levert! Sapac heeft voor uw veiligheid & gezondheid in een groot
park van compleet gesloten ruilflessen geinvesteerd.
Door de automatische smering van de mengkamer, het (ont)drukkingssysteem, bewegend spuitpistool en brush cleaning van de top van het mengpistool in een gesloten solventkamer heeft SAPAC een storingvrije en onderhoudsarme machine ontwikkeld die op
eender welk moment u toelaat snel een breukvrij te verpakken (De reiniging van de
mengkamer gebeurt zonder solvent spray)
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