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Kompaktní a rychlý design 
Společnost Storopack uvádí nový systém papírových polštářů 
PAPERplus® Track 
 
Metzingen, únor 2019. Nový stroj značky Storopack, odborníka na obaly se 

sídlem v německém Metzingenu, je navržen pro použití v případech, kdy je 

nezbytně nutný vysoký výkon a kvalitní obalový materiál. Zařízení PAPERplus® 

Track vyrábí papírové polštáře během několika vteřin přímo v balicí stanici, 

přičemž poskytuje vysoce efektivní polstrování a zároveň spotřebovává menší 

množství materiálu. Díky robustnímu polstrování je tento systém ideální pro 

střední až velké zásilky o hmotnosti mezi 5 až 30 kilogramy. Je to kvalitní řešení 

pro přepravu náhradních dílů, elektronických komponentů a keramiky. Zařízení 

PAPERplus® Track má kompaktní velikost a stejně jako ostatní polstrovací 

systémy značky Storopack jej lze integrovat do stávajících balicích linek. 

Výsledkem je, že PAPERplus® Track zaručuje optimální balicí procesy a snižuje 

procesní náklady. Stroj je nyní pro naše klienty k dispozici. 

 

Dokonalé balení pro jakýkoli produkt 
Díky papírovým polštářům může být přepravované zboží spolehlivě 

zablokováno a zafixováno na definovaném místě a je také chráněno před 

nárazy. Pro ještě lepší ochranu produktů a efektivnější využití materiálu lze 

objem papírových polštářů specificky upravit podle každého produktu. Předností 

pro uživatele je rovněž velmi bezpečná technologie bez ostří: papír je 

perforován, takže je velmi snadné oddělit jednotlivé papírové polštáře 

mechanicky, čímž se zase minimalizují odřezky. 

 

Vše ohledně zařízení PAPERplus® Track je navrženo se zaměřením na 

rychlost: díky funkci on-demand systém automaticky vyrobí další papírové 

polštáře po odstranění předchozích. Další předností je dotyková obrazovka 

a možnost připojení k Wi-Fi. Systém papírových polštářů tak lze řídit online 

z externí lokace, a to prostřednictvím smartphonu nebo tabletu. Zařízení 

PAPERplus® Track má nízké nároky na údržbu, tichý chod a umožňuje rychlou 

a snadnou výměnu papíru. 

 

 

 

 

Uvedení nového produktu 
PAPERplus® Track 
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Nové zařízení na výrobu papírových polštářů PAPERplus® Track vyrábí 

papírové polštáře během několika vteřin přímo v balicí stanici, přičemž 

poskytuje vysoce efektivní polstrování a zároveň spotřebovává menší množství 

materiálu. Obrázek: Storopack 
 

 
Objem papírových polštářů lze upravit, takže zařízení PAPERplus® Track je 

ideální pro střední až velké zásilky o hmotnosti mezi pěti až třicetikilogramy. 

Obrázek: Storopack 

 

* * * 
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Tiskové zprávy společnosti Storopack a obrazové materiály k vytištění jsou k dispozici na 

internetových stránkách www.storopack.com a www.cc-stuttgart.de/presseportal. 

Obrázky jsou zdarma pro redakční použití s uvedením zdroje. 

 
O společnosti Storopack 
Společnost Storopack byla založena v roce 1874 jako rodinný podnik a od roku 1959 

nese název Storopack Hans Reichenecker GmbH se sídlem v Metzingen, Německo. 

Skupina podniků působící na celém světě se specializuje na ochranné obaly a je členěna 

do dvou obchodních divizí: Molding a Packaging. Divize Molding s certifikovanými 

výrobními závody v Evropě a Číně dodává ochranné obaly zhotovené na míru 

a technické tvarové díly z expandovaných pěnových materiálů do různých průmyslových 

odvětví. Obchodní divize Packaging nabízí flexibilně použitelné ochranné obaly se 

vzduchovými polštáři, papírovými polštáři, obalovými systémy z PU pěny a sypanými 

obalovými výplněmi a prostřednictvím vlastních výrobních závodů a podniků je 

zastoupena v Evropě, Severní a Jižní Americe, Asii a Austrálii. Ve společnosti Storopack 

pracuje na celém světě 2 500 zaměstnanců. V roce 2017 dosáhla společnost Storopack 

obratu 454 milionů eur. Produkty firmy Storopack jsou dostupné ve více než 50 zemích. 

Další informace na www.storopack.com 

 
 
Tiskový kontakt: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Německo 
Telefon: +49 7123 164-132 
Fax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com 

René Jochum / Miriam Oser-Soto 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Německo 
Telefon: +49 711 9 78 93-35/-31 
Fax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
oser-soto@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 

 
 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal

	Kompaktní a rychlý design

