
 INFORMACJA PRASOWA 

1/3 

Chroni ciężkie towary  

Mocne zwoje papierowych wypełniaczy wytwarzane przez nowy 

system PAPERplus® Coiler² marki Storopack są idealne do pakowania 

ciężkich towarów o wadze wynoszącej nawet 500 kg. 

 

Metzingen, luty 2020. Producenci i dostawcy usług transportujący duże, 

ciężkie i delikatne produkty mogą teraz korzystać z zalet z naszego elastycznego 

systemu PAPERplus® Coiler² marki Storopack. Urządzenie to przetwarza 

papierowe materiały amortyzacyjne prefabrykowane w maszynach PAPERplus® 

Classic, PAPERplus® Crossover lub PAPERplus® Track formując je w mocne 

zwoje. Efekt: możliwość niezawodnej ochrony produktów o masie od 30 do 500 

kilogramów.  

 

Mocne zwoje amortyzujących wypełniaczy z papieru idealnie nadają się do 

ochrony ciężkich produktów takich jak części mechaniczne i elektroniczne. 

Zależnie od wielkości transportowanych dzięki systemowi PAPERplus® Coiler² 

wytwarza każdego dnia ilość materiału umożliwiającą wypełnienie nawet 200 

kartonów. 

 

Papierowe materiały amortyzacyjne z możliwością elastycznego 

dopasowania do potrzeb klienta 

Dzięki wyświetlaczowi dotykowemu wytwarzane zwoje materiału można 

precyzyjne dostosowywać do pakowanych produktów: przykładowo można 

ustawić zakres średnicy zwoju od 20 do 50 centymetrów. Użytkownicy mają też 

do wyboru różne stopnie twardości – zwoje mogą być bardziej lub mniej zbite, 

co umożliwia zoptymalizowane wykorzystanie materiału opakowaniowego. 

Urządzenie wytwarza zwoje papieru za naciśnięciem przycisku – stosownie do 

potrzeb. Dostępna jest również opcja automatycznego wytwarzania nowych 

zwojów bezpośrednio po wyjęciu poprzedniego z maszyny. Istnieje również 

możliwość przygotowania zwojów przy użyciu pojemnika zbiorczego. Dołączane 

automatycznie samoprzylepne kropki zapewniają przy tym pewny chwyt i 

umożliwiają łatwe przenoszenie gotowego zwoju. W celu maksymalnego 

zabezpieczenia przewożonych towarów pracownicy mogą wykorzystywać 

papierowe zwoje na szereg różnych sposobów – do amortyzacji, jako 

wypełniacze lub do unieruchomienia produktów w kartonie. PAPERplus® Coiler² 

PAPERplus® Coiler² - 

wprowadzenie na rynek 
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przetwarza materiał z wysoką prędkością, przy czym podłączone przed nim 

maszyny PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover oraz PAPERplus® Track 

mogą pracować w zsynchronizowany sposób. 

 

 

PAPERplus® Coiler² przetwarza materiały prefabrykowane w systemach 

PAPERplus® Classic, PAPERplus® Crossover lub PAPERplus® Track formując je w 

mocne zwoje amortyzujących wypełniaczy z papieru. Źródło ilustracji: 

Storopack 

 

 

Mocne zwoje materiału amortyzacyjnego idealnie nadają się do ochrony 

mechanicznych i elektronicznych części, stosowanych np. w branży 

samochodowej lub budowy maszyn. Źródło ilustracji: Storopack 

 

 

* * * 
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Oświadczenia prasowe firmy Storopack oraz ilustracje do druku są również 

dostępne na stronach www.storopack.de i www.cc-stuttgart.de/presseportal. 

Przedruk ilustracji jest możliwy nieodpłatnie do celów redakcyjnych, pod 

warunkiem podania źródła. 

 

 

O firmie Storopack 

Założona w 1874 r. jako garbarnia Johannes Reichenecker, a od 1959 r. spółka 

Storopack Hans Reichenecker GmbH z siedzibą w niemieckim Metzingen, specjalizuje się 

w opakowaniach ochronnych. Ta działająca globalnie firma produkuje i dostarcza 

dostosowane do indywidualnych potrzeb i elastyczne opakowania przeznaczone dla 

różnych branż. Dzięki własnym lokalizacjom produkcyjnym oraz oddziałom Storopack jest 

obecny w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Azji i Australii. Na potrzeby 

firmy pracuje 2520 osób na całym świecie. W 2018 r. jej wielkość sprzedaży wyniosła 

476 mln euro. Produkty Storopack są dostępne w ponad 50 krajach. Więcej informacji na 

stronie www.storopack.com  

 

Kontakt dla prasy: 

Leonie Storz  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen 
Tel.: +49 7123 164-227 
Faks: +49 7123 164-119 
leonie.storz@storopack.com  

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

 
 

 

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

