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Kompakt och snabb produktnyhet 
Storopack lanserar det nya fyllnadspapperssystemet PAPERplus® Track. 
 
Metzingen, februari 2019. Den nya maskinen från den Metzingen-baserade för-

packningsspecialisten har utvecklats för tillämpningar där hög kapacitet och sä-

kerhet är ett krav. PAPERplus® Track tillverkar fyllnadspapper på några sekunder 

direkt vid förpackningsstationen och levererar högeffektivt skydd med mindre 

material. Tack vare den stabila papperskvaliteten lämpar sig systemet utmärkt för 

medelstora till stora förpackningar med en vikt på 5–50 kg – den perfekta lös-

ningen för leverans av reservdelar, elkomponenter och keramikprodukter. PA-

PERplus® Track har en kompakt storlek och precis som övriga fyllnadspappers-

system från Storopack kan den integreras i befintliga distributionslinjer. Det gör 

att PAPERplus® Track säkerställer optimala förpackningsprocesser och minskar 

processkostnaderna. Maskinen finns nu tillgänglig. 

 

Perfekt anpassat för varje produkt 
Fyllnadspapper används för att fixera och skydda transportgodset och även 

skydda det mot stötar. För ännu bättre produktskydd och effektivare användning 

av materialet kan fyllnadspapprets volym anpassas till varje specifik produkt. Yt-

terligare en fördel med PAPERplus® Track är den ytterst säkra skärfria tekniken: 

pappret perforeras, vilket gör att det är extremt enkelt att separera varje del av 

fyllnadspappret manuellt. Detta i sin tur minimerar mängden material som skärs 

bort. 

 

Varje detalj hos PAPERplus® Track är inriktad på hastighet. Tack vare on-de-

mand-funktionen producerar systemet automatiskt mer fyllnadspapper när detta 

har avlägsnats. Maskinen är även utrustad med en pekskärm och kan kopplas 

upp trådlöst mot internet. På så sätt kan systemet styras online från en extern 

plats med en smarttelefon eller surfplatta. PAPERplus® Track kräver väldigt lite 

underhåll, arbetar tyst och möjliggör snabbt och enkelt byte av papper. 

 

 

 

 

 

Produktlansering 
PAPERplus® Track 
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Det nya fyllnadspapperssystemet PAPERplus® Track tillverkar fyllnadspapper 

på några sekunder direkt vid förpackningsstationen och levererar högeffektivt 

skydd med mindre material. Bild: Storopack 
 

 
Fyllnadspapprets volym kan anpassas, vilket gör att PAPERplus® Track lämpar 

sig utmärkt för medelstora till stora förpackningar med en vikt på 5–50 kg. Bild: 
Storopack 

 

* * * 
Pressmeddelanden och utskrivbara bilder från Storopack finns även på internet på 

www.storopack.com och www.cc-stuttgart.de/presseportal. Bilderna är gratis för redaktion-

ellt bruk med angivande av källan. 

 

http://www.storopack.com/
http://www.cc-stuttgart.de/presseportal
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Om Storopack 
Storopack grundades 1874 som ett familjeföretag och drivs sedan 1959 under namnet 

Storopack Hans Reichenecker GmbH med säte i Metzingen, Tyskland. Den globalt 

verksamma företagsgruppen är en specialist på skyddsförpackningar som är organiserad 

i de två affärsområdena Molding och Packaging. Inom området Molding med certifierade 

produktionsanläggningar i Europa och Kina produceras skräddarsydda 

skyddsförpackningar och tekniska formdelar av expanderbart skummaterial för olika 

industriområden. Affärsområdet Packaging erbjuder flexibla skyddsförpackningar med 

luftkuddar, fyllnadspapper, PU-skumförpackningssystem och löst fyllnadsmaterial och har 

egna produktionsanläggningar och kontor i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien och 

Australien. Globalt har Storopack 2 500 anställda. 2017 hade Storopack en omsättning på 

454 miljoner euro. Storopacks produkter är tillgängliga i mer än 50 länder. Mer information 

finns på www.storopack.com 

 
 
Presskontakt: 
Astrid Winkeler  
Storopack Hans Reichenecker GmbH 
Untere Rietstraße 30 
72555 Metzingen, Tyskland 
Telefon: +49 7123 164-132 
Telefax: +49 7123 164-119 
Astrid.Winkeler@storopack.com  

René Jochum / Miriam Oser-Soto 
Communication Consultants GmbH 
Breitwiesenstraße 17 
70565 Stuttgart, Tyskland 
Telefon: +49 711 9 78 93-35 / -31 
Telefax: +49 711 9 78 93-44 
jochum@cc-stuttgart.de /  
oser-soto@cc-stuttgart.de / 
storopack@cc-stuttgart.de 
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