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Rychlý a všestranný 
Nový systém výroby pěnových obalů FOAMplus® Bag Packer³ značky 

Storopack se může pochlubit plně elektrickým provozem a flexibilní 

výrobou pěnových obalových polštářů 

 

Metzingen, listopad 2021. Společnost Storopack představuje FOAMplus® Bag 

Packer³, třetí generaci systému výroby pěnových obalových polštářů. Nové funkce 

a celá řada vylepšení činí ze systému Bag Packer³ nejvýkonnější 
a nejuniverzálnější systém pro pěnové obaly, který odborník na ochranné obaly, 

společnost Storopack, nabízí: plně elektrický provoz s mnohem rychlejšími 

procesy, pokročilá technologie uzavírání fólií, konektivita a možnost vytváření 

pěnových obalových trubicových polštářů jsou jen některé z jeho působivých 

vlastností. Vyrobené pěnové obalové polštáře poskytují dokonalou ochranu jak 

pro drobné a křehké přepravované předměty (jako jsou např. výrobky z keramiky 

či skla), tak i pro objemné či těžké zboží (např. strojní součásti či nábytek). Systém 

FOAMplus® Bag Packer³ je nyní dostupný v Evropě, Jižní Americe a Asii.   
 

Flexibilní a všestranný 

Pěnové obalové systémy jsou vynikajícím řešením, zejména pokud jde 

o maximální flexibilitu při balení: díky individuálně vyrobitelným pěnovým 

obalovým polštářům vyrábí systém FOAMplus® Bag Packer³ ochranné obaly pro 

nejrůznější obalové použití On-Demand metodou. Systém zpracovává fólie o šířce 

47 a 60 cm, což umožňuje zvolit optimální velikost podle rozměrů baleného 

výrobku. Pěnový obal vyrobený pomocí systému FOAMplus® Bag Packer³ se 

přizpůsobí konturám baleného zboží a do 1 minuty ztuhne, čímž zablokuje 
a zpevní obsah krabice či dřevěného boxu. Nová, optimalizovaná technologie 

uzavírání fólie pomáhá prodloužit životnost systému uzavírání a řezání. Systém 

FOAMplus® Bag Packer³ se může pochlubit ještě rychlejšími procesy: s 24 polštáři 

za minutu (délka 30 cm, 50% naplnění) je nejrychlejším strojem na výrobu 

pěnových polštářů na světě. 

 

Další výhodou je plně elektrický provoz stroje: protože nevyžaduje stlačený 

vzduch ani hydraulické otevírání, může být systém FOAMplus® Bag Packer³ 
integrován do balicího procesu bez jakýchkoli omezení, navíc je výškově elektricky 

nastavitelné. Použití systému je mimořádně snadné. 10“ displej umožňuje 
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nastavit velikost a objem náplně polštáře, naprogramovat sekvence polštářů 

a uložit do systému definované velikosti balení pomocí čárových kódů. 

Snímek: Storopack 
 

* * * 

Tiskové zprávy společnosti Storopack a obrazové materiály připravené k tisku lze 

také najít online na internetových stránkách www.storopack.cz a www.cc-
stuttgart.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 2 430 zaměstnanců. V roce 2020 dosáhla 
společnost prodeje ve výši 500 milionů eur. Výrobky společnosti Storopack jsou k dostání 
ve více než 60 zemích. Další informace najdete na stránkách www.storopack.com 

 

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