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• Geen perslucht
• Snel
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CELL-O  EZ II luchtkussenmachine
De nieuwste technologie van FP International is de Cell-O™ EZ II
luchtkussenmachine, die een antwoord biedt op vrijwel ieder
verpakkingsprobleem. Kenmerken van de machine:
- geen perslucht nodig
- zeer snel 
- diverse formaten luchtkussens
- onderhoudsvrij
- gebruiksvriendelijk

Zet de machine aan, druk op start, en u kunt probleemloos luchtkussens
produceren. Speciaal ontwikkeld voor intensief gebruik, is de Cell-O™ EZ II
geschikt voor grote distributiecentra, maar ook voor kleinere toepassingen.

De Cell-O™ EZ II is een van de snelste luchtkussenmachines in de markt en
produceert ca. 3 m3 vulmateriaal per uur. De folie, die voorzien is van
perforatie en sealing, is verkrijgbaar in diverse afmetingen: 200 x 065 mm,
200 x 130 mm, 200 x 200 mm. Ook bredere folie, bijvoorbeeld 400 mm, is
leverbaar. Het verwisselen van een rol folie neemt niet meer dan 15 seconden
in beslag.

De Cell-O™ EZ II is de meest recente toevoeging aan het ‘Packaging
Manufactured On Site’ (PMOS) programma van FP International, waarmee
gebruikers efficiënt luchtkussens kunnen produceren op ieder gewenst tijdstip
en plaats. Met de Cell-O™ EZ II bespaart u enorm op de vooraad- en
handlingkosten van traditionele verpakkingsmaterialen.

Paktafels, onderstellen, opvangbunkers en transportsystemen zijn op maat
leverbaar. Informeert u bij ons naar de mogelijkheden.

Meer informatie, of een demonstratie, is beschikbaar via onze erkende
distributeurs. Neem contact met ons op voor een distributeur bij u in de buurt.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

Lucht

Afmetingen (bxhxl)

CE certficaat

™
230V / 4A / 0,85 KW

eigen voorziening

breedte 43 cm (63 cm incl. rolhouder)
hoogte 32 cm
lengte 58 cm (83 cm incl. rolhouder)
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