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Lad vores PackTiger™  

komme an på en prøve 

med en prøveopstilling!

PackTiger™ RS-fuldautomat
enkel, hurtig og individuel

Papirpolstersystem

   manuel papirpolsterproduktion ved tryk på en knap

  valgfri  gentagelse med programfunktion

   hurtigt valg med tre genvejsknapper: ved programmering af antal  
 og længde kan de ønskede polstre produceres direkte

  yderligere tilbehør og optioner på forespørgsel
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  polstring, fiksering og beskyttelse af varen med Tiger-Papir™

   miljøvenligt polstermateriale, som uden problemer kan genbruges eller  
 bortskaffes

  højt bearbejdningstempo og lavt behov for lagerplads 

   kræver ingen yderligere installation, enkel håndtering

   polstermateriale af papir med op til 60 gange volumen, sænkning af  
 lagerpladsbehov og lageromkostninger

Tiger-papir™
til fremstilling af papirpolstre

5 grunde til at vælge vores PackTiger™:

   inkl. service og rådgivning ved anvendelse af  
PackTiger™ og Tiger-papir™

Kvalitet Vægt  
ca. g / m 2 ca. m / rulle Artikel

1-lags   60 650 62769
1-lags   70 560 45296
1-lags   90 430 58903
2-lags   60 325 62768
2-lags   70 280 44704
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Lad vores FasFil EZ® komme 

an på en prøve!

FasFil EZ® Auto
kompakt, hurtig og enkel

Papir-hulrum-system

  til fremstilling af papirfyld, 
 specielt til udfyldning af lette til  
 mellemtunge kasser

  mulighed for programmering enten af  
 endeløse baner eller specielle længder

  enkel opstilling på pakkebord med holder  
 eller på gulv med fod

  nem betjening med fodpedal
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  højere effektivitet med maskinel hjælp

  ergonomisk konstruktion til hurtig og enkel opfyldning af pakker

  miljøvenligt fyldmateriale 

  lav vedligeholdelse af maskine, lille pladsbehov 

  brugervenlig betjening

  økonomisk løsning for mellem til stor volumen 
 af pakker

FasFil EZ® papir
til hulrumfyldning

6 grunde til at bruge FasFil EZ®:

  hvis du aftager en palle papir om året,  
 stiller vi en FasFil EZ® Auto gratis til 
 rådighed!

Kvalitet Vægt  
ca. g / m 2 

ca. m /  
enhed Enhed Enhed 

/pal. Artikel

1-lags 50 488 pakke 60 85314
1-lags 60 425 rulle 40 75188
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Få en maskine gratis på prøve og 

se, hvilken der passer bedst til 

dine behov. Vi rådgiver gerne!

  støvfri og fjederlet

  reducerede transportomkostninger pga. lav egenvægt

  kan genanvendes og genvindes

   fremstilling af enkelte aftagelige luftpuder på stedet og  
 efter behov

   til forskellige anvendelser, f.eks. som mellemlæg, kantbe- 
 skyttelse eller hulrumfyldmateriale såvel som til fiksering

Luftpudesystemer
effektiv produktbeskyttelse under 
transport og opbevaring 

Cell-O beholder 

på forespørgsel

Cell-O™ EZ luftpudesystem
enkel betjening

  tilførsel af trykluft ikke nødvendig

  vedligeholdelsesfri maskine

  produktionshastighed: 7 m / min

Specialformater på forespørgsel

Folietype  Type Rullebredde 
i mm 

Pudestørrelse 
i mm m / rulle Artikel

HDPE
Cell-O Green 200 65 650 42604
Cell-O Green 200 130 650 42489

Cell-O Green,  
PH tryk 200 130 650 55705

Cell-O Anti Static 200 130 650 56601
Cell-O Green 200 200 650 45792
Cell-O Green 300 100 500 52467
Cell-O Green 300 200 500 93135
Cell-O - 300 400 500 93136
Cell-O Green 400 100 400 46146

LDPE
Cell-O - 200 130 650 53391
Cell-O - 200 200 650 68864
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Bordmodel og fod på 

forespørgsel

NOVUS™ luftpudesystem
lille og kompakt

  tilførsel af trykluft ikke nødvendig 

  enkel betjening

   produktion af luftpudemåtter i fire forskellige  
 modeller

  produktionshastighed: 22 m / min

PRO PAK’R luftpudesystem
optimal til mange pakker

   mål (L x B x H): 35 x 55 x 55 cm

   vægt: 16 kg

  produktionshastighed: 21 m / min

   tilførsel af trykluft ikke nødvendig

  automatisk genkendelse af folietype og  
 styring med RFID-teknologi

  lav vedligeholdelse

  valgfrit tilbehør: vægbeslag, fodpedal,  
 opsamlingskurv, MINI-ads eller individuel ADS  
 (side 112) osv.

Folietype Rullebredde 
i mm 

m/ 
rulle Artikel

MDPE
Double Cushion 480 250 52389
Supertube 480 250 52390
Quilt Air Large 480 250 46170
Quilt Air Small 600 200 46169
Quilt Air Small P240 600 200 93133

LDPE
Double Cushion 400 381 57021
Quilt Air Large 400 381 57232
Quilt Air Small 400 381 57511
Supertube 400 381 57932

Anvendelsesformål Type Kvalitet Pudestørrelse
(B x L) i mm m / rulle Ruller / 

palle Artikel

Fyld EZ Classic 200 x 130 650 78 88542
Fyld EZ Classic 200 x 200 650 78 88544
Fyld EZ Eco 200 x 130 900 78 88546
Fyld EZ Eco 200 x 200 900 78 88547
Fyld Premium Low Static 200 x 130 900 78 93131
Fyld Double Cushion Classic 386 x 152 457 48 93130
Fyld Double Cushion Eco 460 x 150 457 42 88548
Let fyld / polstring Quilt Large Classic 379 x 150 457 45 85771
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 Bordmodel og fod på  

forespørgsel

MINI PAK’R™ Luftpudemaskine
kompakt og fleksibel

Anvendelsesformål Folietype Kvalitet Pudestørrelse 
(B x L) i mm 

m/ 
rulle 

Ruller / 
kasse

Kasser
/ pal.

Artikel
Købemulighed Lejemulighed

fyld EZ HDPE 200 x 130 325 2 72 58234 71635
fyld Double Cushion® LDPE 400 x 150 200 1 72 58235 71641
udfyldning / let polstring Super Tube LDPE 400 x 150 200 1 72 58236 71642
let fyld / polstring Quilt-Air® Large LDPE 400 x 150 200 1 72 58238 71643
polstring Quilt-Air® Small LDPE 400 x 150 200 1 72 58239 71644
let fyld / polstring Quilt Medium LDPE 750 x 150 200 1 24 - 80844

Novus Double Cushion®

Novus Quilt-Air® Small

Novus Quilt-Air® Large

Novus Supertube® Quilt Medium

HDPE-EZ-folie

  mål (L x B x H): 36 x 33 x 28 cm

   vægt: kun ca. 6 kg

  hastighed: 7,5 m / min  

  tilførsel af trykluft ikke nødvendig

   automatisk genkendelse af folietype og styring 
med RFID-teknologi

  lav vedligeholdelse

  12 måneders garanti ved køb af en MINI PAK’RTM  
 (med undtagelse af slidtagedele)

  valgfrit tilbehør: vægbeslag, fodpedal,  
 opsamlingskurv, MINI-ADS (side 112) osv.

Artikel 58233

  Folier

Vi stiller maskinen gratis til rå-

dighed, hvis du aftager 2 paller

Novus eller Quilt Medium eller 

1 palle EZ-folie (industrikon-

cept)
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Rocket luftpudemaskine
høj hastighed

NewAir I.B.® Express
hurtig og pålidelig

Anvendelsesformål Folietype Kvalitet Pudestørrelse
(B x L) i mm m / rulle Ruller / 

palle Artikel

fyld Fill-Air Extreme 200 x 130 1.280 48 88407
fyld Fill-Air Extreme 200 x 200 1.280 48 89941
fyld Fill-Air Extreme 250 x 130 1.280 36 88173
fyld Fill-Air Extreme 250 x 200 1.280 36 89942
fyld Fill-Air Extreme 300 x 130 1.280 36 89943
fyld Fill-Air Extreme 300 x 200 1.280 36 89944
fyld Fill-Air Extreme 350 x 130 1.097 36 89399
fyld Fill-Air Extreme 350 x 200 1.097 36 89400

Anvendelsesformål Folietype Kvalitet Pudestørrelse
(B x L) i mm m / rulle Ruller / 

palle Artikel

fyld Extra Large RP (25 mm) Premium 400 x 320 427 24 88269
fyld Extra Large RP (25 mm) Premium 800 x 320 427 12 88270
fyld Extra Large RP (25 mm) Regular 400 x 320 579 24 90199
fyld Extra Large RP (25 mm) Regular 800 x 320 579 12 88265
polstring Large RP          (19 mm) Premium 400 x 320 457 24 88272
polstring Large RP          (19 mm) Premium 800 x 320 457 12 88271
polstring Large RP          (19 mm) Regular 400 x 320 610 24 84599
polstring Large RP          (19 mm) Regular 800 x 320 610 12 88268
indpakning Medium RP      (13 mm) Premium 400 x 320 762 24 88067
indpakning Medium RP      (13 mm) Premium 800 x 320 762 12 88204

   mål (L x B x H): 52 x 43 x 47 cm

  vægt: 11 kg

   hastighed: 30 m / min

  automatisk sporstyring sikrer jævnt fyldte poser

  hurtig opstart: fuld styrke straks efter start

  integreret automatisk påfyldningssensor sikrer jævn  
 materialetilførsel

   mål (L x B x H): 77 x 67 x 46 cm

  vægt: 36,7 kg

   hastighed: 20 m / min

  unikke polsteregenskaber med patenteret   
 Barrier Bubbel®-teknologi

  tilførsel af trykluft ikke nødvendig
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Integration af luftpudesystem
effektiv indretning af pakkeplads 

  pladsbesparelse ved pakkepladserne (maskinen  
 står ikke længere på pakkebordet)

   produktion af tilstrækkelige mængder luftpuder  
 direkte på stedet

   procesoptimering gennem selvstændig efterpro- 
 duktion af puderne 

   brugeren skal udelukkende skifte rullerne

Vi har valgfrit tilbehør såsom vægbeslag og opsamlingsbeholdere eller skræddersyede 
automatiske tilføringsanlæg - vi kan tilbyde løsninger, der er afstemt dine behov.

Vi ønsker ikke kun at levere en maskine samt materialer til dig. Det er vores mål at tilbyde 
dig en optimal løsning, der gør emballering så behageligt og billigt som muligt for dig. 
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Instapak Quick® RT / Tuff RT
fleksible størrelser i den ønskede form

Instapak® Simpelt™ skumposesystem 
særligt enkel betjening

Type Størrelse (B x L) i mm Poser / kasse Artikel
Instapak Quick RT

10 380 x 460 135 60929
20 460 x 460 96 60503
40 460 x 610 84 78745
60 460 x 610 78 60930
80 540 x 680 54 60856
100 640 x 690 72 78746

Instapak Tuff RT: Til tungere produkter
25 460 x 410 30 78749
45 460 x 510 30 78750
65 560 x 110 24 78751

Type Poser / kasse Artikel

2 poser i hver 
10, 20, 40, 60, 80, 100 18 82894

   pladsbesparelse: En lille pose skummer op inden for 
få sekunder, lægger sig om emnet og bliver til en 
komplet pakkeenhed

  kan genanvendes som fyldmateriale

  bortskaffes som husholdningsaffald

  yderligere foampolstringsløsninger på forespørgsel

   til produktion af egnede skumposer

  små beholdere (9,5 l), nemme at  
 udskifte

  enkel betjening ved tryk på knap

  lav vedligeholdelse

  drift med 230 V strømtilførsel

  kompakt og mobil

  Start Kit
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Vi rådgiver dig gerne om, hvil-

ket system der bedst passer 

til dine krav

Instapak® 901
fremstilling af formdele efter behov

Instapacker™ Tabletop
individuel produktion af skumposeemballage

  brugervenlig betjening

   elektrisk drift med selvdiagnoseprogram giver ved-  
 varende høj polsterkvalitet

   integreret timer til styring af fyldmængder og  
 -tider med indstillingsmuligheder

   mange anvendelsesmuligheder, korrekt foam  
 mængdevalg til specifikke behov

   installeres på få sekunder, ingen skemalagt  
 vedligeholdelse

  enkel håndtering 

  brugervenlig betjening ved knaptryk

   komfortabelt display med statusvisning til styring  
 af fyldmængde (10 forskellige skummængder) og  
 perforering

  forprogrammeret seriepose-modus

  hastighed: op til 16 stk./min

   mulighed for at indstille tidsforskydelse  
 (3 til 6 sek) for output af poser

  mål (L x B x H): 50 x 50 x 70 cm
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Instapak® Complete™
til både små og store pakkevolumener

SpeedyPacker® Insight™
ideel hulrumfyldning til pakkelinjer

   til fremstiling af fortløbende skumpuder eller -poser

  baseret på videreudviklet CFT-teknologi  
 (Continuous Foam Tubes)

   posens diameter: 2,5 til 12,5 cm

   perforering kan programmeres individuelt

   der kan vælges 24 posekombinationer fra det  
 brugervenlige display

   den kraftige foam giver optimal beskyttelse ved  
 minimalt materialeforbrug

   mål (L x B x H): 61 x 39 x 98 cm

   vægt: ca. 84 kg (uden folierulle)

   optimalt til mange pakker og forskellige krav

   baseret på CFT-teknologi (Continuous Foam Tu-
bes)

   til fremstilling af skumposer, kombinationer af  
 skumposer og skumpuder såvel som individuelle  
 skumpuder

   mulighed for op til 156 polsterkombinationer, med  
 individuel angivelse og forudindstilling

  hastighed: op til 21 stk./min

   reducerede lager- og håndteringsomkostninger:  
 skumpolster bliver 280 gange større i volumen  
 end i flydende tilstand

   brugervenlig betjening via grafisk display samt  
 ved tryk på knap
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Træuld
naturligt fyldmateriale

Type Farve Pakkestørrelse Artikel

20 natur baller à 
50 kg 3643

  til dekorativ udfyldning af 
 gavekurve og gavekasser

  som polstermateriale til pakker

  det mest oprindelige og naturlige  
 fyldmateriale

SpeedMan Box®

mobil dispenserboks

   til udfyldning og polstring af kasser
    fleksibel, pladsbesparende og produktiv: for op til 1000 pak-

ker, ca. 1,5 cm3 fyldvolumen 
    ideel til hurtig forsendelse af et lille til mellemstort styk- 

antal 
    billig og miljøvenlig emballagebeskyttelse takket være det 

billige SpeedMan-papir, som er 100 % genanvendeligt 

Artikel 82521
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fra side 12

Flo-Pak™ Bio 8
det letteste produkt i verden

Chips „E-Form“
ideelt til dæmning, op- og udfyldning samt polstring

Type Farve m 3 / sæk Artikel
Bio 8 grøn 0,4 1115

Type Farve m 3 / sæk Artikel
E-form hvid 0,5 90054

  ideelt til dæmning, op- og udfyldning samt polstring

  lavet af industristivelse

  biologisk nedbrydelig

  kan hældes og portioneres

  høj bearbejdningshastighed

  genanvendelig, miljøvenlig

  valgfrit tilbehør: fyldeenhed 
 (artikel 1142)

  af skum

  kan hældes og portioneres

  antistatisk

  kan opbevares i silo, egnet til automatiske fyldeanlæg

  genanvendelig

  FCKW-fri fremstilling

  valgfrit tilbehør: fyldeenhed 
 (artikel 1142)
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ExpandOS®

enestående i udformning, beskyttelsesvirkning og håndtering

Enkelt udfyldning af forsendel-
serne via påfyldningsenheden Brugervenlig betjening. Anbring 

stablen i åbningen og start med 
det samme ved tryk på knap

romwell Expander
ExpandOS® kan fremstilles på stedet

Type Variant Enhed Mål
(L x B x H) i mm Enheder / palle Artikel

Extended færdigt, hældbart mate-
riale kasse 800 x 600 x 800 4 60864

Basic ark til videre forarbejdning 
i Expander bundt 475 x 310 x 180 40 60868

   mobil pakkestation til forsendelse og logistik

  til bearbejdning af forstansede  
 ExpandOS® endeløse ark

   mindre end 1 m² pladsbehov 

   minimal lagervolumen (leveres som ark i  
 stedet for ekspanderet færdigt materiale)

   problemløs integration i pakkelinjer

  diverse tilbehør på forespørgsel

   ligesidede kasseprismer af 100 % karton

   beskyttelse, polstring og fiksering af gods

   kan hældes

   kan genanvendes og genindvindes

   kan leveres enten som færdige prismer eller for-
stansede endeløse ark (bearbejdning med Expan-
der)


