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AIRplus®-maskintyper 

Funktionsprofil: snabb, liten och alltid redo 

 

 
AIRplus® GTI XL AIRplus® Mini 

 

 

 

 

Kombinationer ger bäst effektivitet på alla arbetsstationer. 

 

 
 

AIRplus® Void-luftkuddar - Effektivt 

fyllningsmaterial för tomma utrymmen 

AIRplus® Void-luftkuddar lämpar sig utomor-

dentligt för fyllning av tomma utrymmen, 

snabbt och ekonomiskt. Skyddsförpackat gods 

förblir på plats inuti ytterförpackningen och kan 

inte röra sig fram och tillbaka. Den här typen 

av luftkuddar är en ideal lösning t.ex. för 

förpaketerade produkter och föremål, som inte 

är bräckliga eller alls omtåliga. 

 

 

▪ Fyllning ▪ Fästning 

 

AIRplus® Cushion-luftkuddar -  

Mångsidig lösning 

AIRplus® Cushion-luftkuddar är den kompletta 

lösningen för paketering av produkter. 

Kedjesektionerna kan delas upp vid perforeringen 

till önskade längder. Ju mindre eller mer 

oregelbundet föremålet är, desto flexiblare 

vaddering kräver det. Därför kan kedjan delas upp i 

delar med två, fyra eller 16 luftkuddar. 

 

 

 

▪ Vaddering 

AIRplus® Bubble-luftkuddar -  

Effektivare omslag 

När du enkelt slår in ömtåliga produkter i 

AIRplus® Bubble-luftkuddar, skyddar du 

dem på bästa möjliga sätt. Vadderingen 

runt produkten förhindrar repor på den. On-

Demand-lösningen är ett effektivt alternativ 

till traditionell förpackningsfilm med 

luftkuddar. Slut med krånglig hantering på 

paketeringsplatsen: AIRplus® Bubble 

skyddar produkten med en knapptryckning. 

Tack vare „Smart Tear Off"-

kvalitetsperforering går det snabbt att lossa 

delarna från varandra och 

perforeringsstället är lätt att hitta. 

 

 

▪ Vaddering 

AIRplus®-produkternas fördelar för 
skyddsförpackningar: 
 

▪ Pålitliga: de egentillverkade filmernas kvalitet förblir oförändrad 

▪ Mångsidiga: luftkuddar lämpade för olika ändamål 

▪ Ekonomiska: litet råvarubehov tack vare flera lagers 

samextrudering 

▪ Hållbara: utomordentliga mekaniska egenskaper 

 

 

▪ Miljövänliga: AIRplus®-sträckfilmstyper kan återvinnas och 

komposteras enligt standarden DIN Certco EN 13432. 

▪ Sparar utrymme: on-demand-system för små lagerutrymmen 

▪ Integrerbara: små, användarvänliga anordningar för olika 

paketeringsstationssystem 

▪ Lätt att kassera: ett snitt räcker, kvar blir bara en tom sträckfilm 
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PAPERplus® Classic-pappersvaddering 

Funktionsprofil: Skyddar tunga laster 

▪ mycket tät och elastisk 

▪ idealisk för paketering av tunga föremål 

▪ typiskt användningsområde: delar till växellåda 

▪ typiskt användningsområde: medicinsk utrustning 

 

 
▪ Vaddering ▪ Hinder & stöd 

 

PAPERplus® Chevron-pappersvaddering 

Funktionsprofil: Funktionell och högklassig image 

▪ för paketering av lätta och medeltunga föremål 

▪ volym: fyller tomt utrymme snabbt och prisvärt 

▪ god stötdämpning, säkert stöd 

▪ lätt att forma 

▪ högklassig image 

▪ typiskt användningsområde: utskick av förpaketerade produkter 

▪ typiskt användningsområde: vitt papper för läkemedel och kosmetika 

 

 

▪ Fyllning av tomt utrymme 

▪ Hinder & stöd 

PAPERplus®-maskinsystem 

▪ Grundläggande: helhetsbedömning av kraven 

▪ Funktionsförmåga: applikationsingenjörer planerar utformningen och utförandet 

▪ Arbetstrivsel: ergonomin på varje arbetsstation, prestanda och effektivitet 

▪ Nyckelfärdig leverans: egen design och produktion 

 

 
PAPERplus® Classic2 PAPERplus® Chevron PAPERplus® Shooter 

 

 

 

 

 
Kombinationer ger bäst effektivitet på alla arbetsstationer. 

 

 

PAPERplus® - fyllnadsmaterial 
Stort sortiment: många typer  
av individuella lösningar 
 

▪ Förstklassig: utomordentlig stötdämpande effekt och 

tryckhållfasthet 

▪ Effektiv: skrynklingsteknik som utnyttjar materialet maximalt 

▪ Tillförlitlig: god tillgänglighet tack vare bevisat fungerande teknik 

 

 
 

▪ "Ergonomi: t.ex. touch-panel, pedaler och bullerdämpning 

▪ Image: pappret skapar en positiv bild hos slutkunderna  

▪ Miljö: pappret har ett PEFC-ursprungscertifikat, belagda papper 

används ej 

 
Perfect Protective Packaging 


