Apresentando a nova AirPouch® 600™ – A última geração em
sistemas de inflamento flexíveis e de alta velocidade para
almofadas de preenchimento, embalagens de almofadamento
e materiais para bloqueio e proteção
A nova AirPouch® 600™ é um sistema de embalagens de proteção ultraversátil, ideal para operações de
alta produtividade e baixa manutenção. Esse sistema compacto e totalmente elétrico pesa apenas 13 kg
e tem menos de 254 mm de altura. Pode ser usado como unidade de mesa autônoma ou integrado com
diversos acessórios projetados para aumentar a eficiência.
Com capacidade para execução de até 23 metros de material por minuto, a AirPouch 600 tem um painel
de controle amigável que elimina suposições do operador. As configurações de temperatura e soprador
são predefinidas – basta selecionar a configuração de material e tamanho, e o sistema se ajusta
automaticamente para desempenho otimizado. Ou defina os parâmetros mais adequados para a sua
aplicação com o painel de controle fácil de usar. Um soprador de alta pressão maximiza a inflação
e o rendimento, e o design de selador avançado garante que esses materiais de embalagem de proteção
permaneçam inflados durante todo o ciclo de remessa.

Mercados
atendidos
• Atendimento de pedido
pelo correio
• Entregas de farmácias
• Logística terceirizada
• Embalagens e
entregas contratuais

Nosso design com materiais patenteados e sem uso de lâminas elimina o item de desgaste mais comum
em sistemas de inflamento similares. Associado com o novo recurso de remoção de esteira sem
ferramentas, a manutenção é simplificada e a confiabilidade de longo prazo é alcançada.

Novo touchpad com
configurações baseadas em
ícones para facilidade de uso
pelo operador

Um switch simples
permite transição fácil de
tubos para envolvimento
para almofadas

Máquina leve com
footprint pequeno,
que se encaixa
sem esforço em
qualquer operação
O material em caixas
é inflado desde o primeiro
milímetro até o último,
eliminando o desperdício
que costuma ocorrer
com embalagens de
proteção enroladas
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Características e benefícios

Acréscimos opcionais

Rápido
Até 23 metros de produto por minuto

• Suporte ajustável

Controles Intuitivos
Predefinido para configurações otimizadas, mas pode ser ajustado
pelo operador

• Enrolador FastWrap

• Prateleira para materiais
• Distribuidores de almofadas padrão e personalizáveis
• Montagem em torre elevada

Integração Fácil
O sensor de início automático liga todos os sistemas
simultaneamente e sinaliza acessórios quando o sistema está em uso

• Sensor
• Kit de conversão de 610 mm

Flexível
A AirPouch 600 é uma alternativa econômica e que economiza
espaço, em relação às unidades de inflamento separadas. Um
sistema único pode atender estações de embalamento únicas ou
múltiplas, e todos os tipos de materiais podem ser combinados
para cumprir os padrões mínimos do setor, incluindo:

Informações técnicas

226 mm

• As bolhas para
almofadamento FastWrap™
contêm um design patenteado
e com canais em colmeia, que
permite embalamento
multidirecional e proteção
aprimorada para o produto.

• Pedal

• Os tubos para bloqueio
e proteção e as almofadas
duplas FastWrap™ oferecem
proteção leve e limpa para
o produto, ao longo das bordas
e em cantos.
604,5 mm de comprimento x 228,6 mm de largura
• As almofadas de
preenchimento EZ-Tear™
oferecem uma perfuração
exclusiva e patenteada entre
cada almofada, para manuseio
rápido e fácil, e separação de
almofadas sem esforço.

Peso

13 kg

Elétrica

100-240 V, 1 fase, 50-60Hz, 2,4 kW

A AirPouch 600 também está disponível para compra para operações com volume menor.

Confiável
Todos os filmes AirPouch oferecem resistência superior a selagem
e perfuração e são fornecidos por padrão em versões recicladas
e biodegradáveis* EarthAware®. Esses materiais leves são
embalados em caixas de alto rendimento para inflamento mediante
demanda desde o primeiro milímetro até o último, eliminando
o desperdício e reduzindo os custos de armazenamento e remessa.

Materiais correspondentes ao sistema
Serviço e suporte
Engenharia e integração personalizadas
*Biodegradação de 49,28% em 900 dias em condições atípicas.
Não há evidência de biodegradação adicional. A Califórnia atualmente proíbe
a rotulagem de qualquer produto plástico como biodegradável.
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