TISKOVÁ ZPRÁVA

Chrání přepravované zboží vysoké hmotnosti
Robustní role

papírových polštářů

vytvářené novým systémem

PAPERplus® Coiler² od společnosti Storopack jsou ideální na přepravu
těžkého zboží o hmotnosti až 500 kg.
Metzingen, únor 2020. Výrobci a poskytovatelé služeb, kteří zasílají velké,
těžké a křehké produkty, mohou nyní začít využívat výhod flexibilního systému
PAPERplus® Coiler² od společnosti Storopack. Stroj zpracovává papírové
polstrování, které je předem tvarováno stroji na výrobu papírových polštářů
PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover nebo PAPERplus® Track – a přemění
je na robustní role papírových polštářů. Výsledkem je, že i produkty o hmotnosti
mezi 30 a 500 kilogramy mohou být spolehlivě a bezpečně uloženy pro následnou
přepravu.
Robustní role papírových polštářů jsou ideální na ochranu produktů s vysokou
hmotností, např. mechanických a elektronických součástí. Vzhledem k velikosti
přepravovaného zboží lze pomocí rolí papírových polštářů a systému PAPERplus®
Coiler² připravit až 200 balení denně.
Flexibilně nastavitelné papírové polštáře
Role papírových polštářů lze pomocí dotykového displeje přesně nastavit podle
potřeb přepravovaného zboží: například průměr role lze nastavit mezi 20
a 50 centimetry. Uživatelé si mohou vybrat také z různých stupňů pevnosti
a zvolit, zda chtějí kompaktní role nebo zda preferují role volnější. Zajistí se tak
optimální používání obalového materiálu. Role papíru jsou v závislosti na potřebě
vyráběny stisknutím tlačítka na dotykovém displayi. Systém lze nastavit také na
automatickou produkci nových rolí, jakmile je předchozí role ze stroje vyjmuta.
Díky sběrnému kontejneru je také možné role vyrábět do zásoby. Automaticky
připevněné lepicí body zajišťují bezpečné umístění a umožňují snadnou
manipulaci s hotovou rolí. Zaměstnanci pak mohou role používat různými způsoby
– jako polstrování, výplň, zafixování výrobků v kartonové krabici či dřevěné
přepravní bedně – aby bylo dosaženo optimální ochrany přepravovaného zboží.
Zařízení PAPERplus® Coiler² zpracovává vysokou rychlostí papírové polštáře
a synchronně pracuje se zařízeními PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover
a PAPERplus® Track.
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Uvedení nového produktu
Zařízení PAPERplus®
Coiler²
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Stroj PAPERplus® Coiler² zpracovává papírové polstrování, které je vyrobeno ve
strojích na zpracování papíru PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover nebo
PAPERplus® Track a přemění je na robustní role papírových polštářů. Obrázek:
Storopack

Robustní role papírových polštářů jsou ideální na ochranu mechanických
a elektronických součástí, používaných například v automobilovém průmyslu
nebo strojírenství. Obrázek: Storopack

***
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Tiskové zprávy společnosti Storopack a obrazové materiály připravené k tisku lze
také najít online na internetových stránkách www.storopack.de a www.ccstuttgart.de/presseportal. Obrazový materiál lze zdarma znovu otisknout pro
redakční účely, pokud je uveden zdroj.
O společnosti Storopack
Společnost byla založena v roce 1874 jako koželužna Johannese Reicheneckera, od roku
1959 má pod názvem Storopack Hans Reichenecker GmbH sídlo v německém Metzingenu
a specializuje se na ochranné obaly. Tato celosvětově působící společnost vytváří
a dodává flexibilní ochranné obaly na míru pro různá průmyslová odvětví. Společnost
Storopack má vlastní výrobní pobočky a kanceláře v Evropě, Severní Americe, Jižní
Americe, Asii a Austrálii. Po celém světě pro ni pracuje 2 520 zaměstnanců. V roce 2018
dosáhla společnost prodeje ve výši 476 milionů eur. Výrobky společnosti Storopack jsou
k dostání ve více než 50 zemích. Další informace najdete na stránkách
www.storopack.com

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

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