
AIRplus Mini - Void
Automatisk Luftpudemaskine 

AIRplus Mini (Void Fill)  Vr.nr.: M70-223-301-0005 

Kompakt, sikker og driftsikker maskine til luftpuder til beskyttelse, top- og bundfyld.  
Maskinen har stor fleksibilitet til forskellige behov, og den integreres let som en del 
af en større eller mindre pakkelinje. 
AIRplus Mini tilbydes med effektivt fremføringssystem, som sikrer en nem, hurtig og 
komfortabel håndtering. Derudover har den komplet varmeforsegling med  
automatisk kalibrering til tætning af luftpuder.

       
       Tekniske data og egenskaber:

        • 670 x 354 x 370 mm 
        • Op til 12 m/m
        • 230 V, 50 Hz
        • Vægt 15 kg.
        • 70 db



Void Luftpuder 
Fikserer varer i kartoner

Vores Void luftpuder består af  
mindst 50% genbrugsmateriale!

Void-200:    
 F70-AS-V120-1125    
 F70-AS-V175-1125

Void-400:
 F70-AS400-V110-0500

AIRplus® Void luftpuderne er velegnede, når et hulrum i karton skal udfyldes hurtigt 
og økonomisk. Beskyttelsesemballagen fikserer varerne, så de ikke kan 
bevæge sig frem og tilbage. 
Denne luftpudetype er den ideelle løsning for præemballerede produkter eller varer.

AIRplus® Void Recycle er ideel til virksomheder, der værdsætter bæredygtighed: 
Storopack-filmtypen består af polyethylen og mindst 50 procent genanvendt 
materiale, som delvist kommer fra Storopacks egen produktion og føres tilbage til 
filmproduktionsprocessen i form af genanvendte plastkorn. 
Luftpuderne kan i øvrigt bruges igen og igen. 

 • Fås i ruller med længde på 1.125 meter
 • Pudedimensioner:
  200 × 65  -  200 × 120  -  200 × 175 millimeter
 • Egnet til alle AIRplus® luftpuderingssystemer, der bruger Void-film



MALMÖ BIN:   Vr.nr. M70-223-399-0007
    Str.:   600 x 800 x 500 mm

GÖTEBORG BIN:  Vr.nr. M70-223-399-0001
    Str.:   1200 x 800 x 1000 mm

Til vores kassefyldsmaskiner tilbyder vi bins i to forskellige størrelser alt efter 
behov. 

Vores bins er monteret med hjul og kan enten stå alene eller få påmonteret 
maskinen, så de hver især ikke optager unødvendig plads. 

Spørg endelig ind til vores muligheder, så vi sammen kan finde den rigtige 
løsning til jer og jeres behov!

Bins


