
FOAMplus® ürünlerinizin 

ebadına, ağırlığına ve 

kırılganlığına bakmaksızın 

her ürünün etrafında 

mükemmel şekillenebilen, 

özgün bir koruyucu 

ambalajlama sistemidir.

FOAMplus®’ın 
ambalajlama işlevleri

Ürünleriniz için özel üretim ambalajlama 
FOAMplus® Handpacker: 
Doğrudan Köpük Uygulama Sistemi
Manüel olarak kullanılan Handpacker 
Sistemi, ürün kalitesini sürekli tutmak için 
tam elektronik mikroişlemci kontrolü ile 
işletilmektedir. Yüksek performans 
yeteneği FOAMplus®’ı Doğrudan 
Köpük Uygulama sistemleri 
arasında en hızlısı yapar. 
Kaliteden ödün 
vermeksizin ambalajlama 
hızını arttırır.Sistem 
içerisindeki kendi kendine 
teşhis yazılımı, her şeyin 
düzgün ve verimli çalışmaya devam etmesini sağlar. 
Köpük tabancası kendi kendini temizleyerek her 
zaman en yüksek kalitede ambalaj köpüğü sunar.

FOAMplus® Bagpacker: 
Çantalanmış Köpük Sistemi
Hızlı, kolay ve etkili.Bir 
düğmeye dokunuşla 
sistem dakikada 23 
dolgu çantası üretir. 
Gerektiğinde farklı 
uygulamalar için 
çanta boyutunu ve 
dolum derecesini 
değiştirmek çok basittir. 
Köpük çantaları hemen hemen 
her ebat, şekil ve ağırlıktaki ürünler için ekonomik, etkili 
ve sağlam  koruma sağlar. FOAMplus® kontrol panelinin 
kullanımı kolaydır, yerleşik programlanabilir zamanlayıcı 
altı adete kadar değişik çanta boyutunu ve dolum ölçüsünü 
kaydederek hafızasında tutar.Bu yerleşik program operatör 
eğitimini kolaylaştırır ve verimli hammadde kullanımına 
olanak sağlar. Kendi kendini temizleyen köpük tabancası ve 
dirençli tasarım bakım maliyetlerini minimuma indirir.



Paketleme Çözümleri
PAPERplus® Paper Pads
AIRplus® Air Cushions
FOAMplus® Foam in place

Bireysel Çözümler
Sistem Entegrasyonu
Danışmanlık Hizmetleri
Hibrid Ambalajlama
Makine Uyarlama
Ürün Baskılama
Perakende Ambalajlı Ürünler

Tek kaynaktan daha birçok çözüm; 

FOAMplus■ ®, müşterinizin ürünlerinizi hasarsız, temiz ve şık bir
ambalaj içerisinde almasını garanti eder.

FOAMplus■ ® çok yönlüdür; birçok değişik uygulama  için
kullanılabilir, her tür ambalajlama uygulamasında kullanılabilen
çok yönlü bir üründür. FOAMplus® farklı ambalajlama
gereksinimlerini karşılayan bir çok farklı yoğunlukta köpük
hammadde çeşidi sunar.

FOAMplus■ ® her ürüne göre mükemmel uyarlanabilir;
Doğrudan Köpük Uygulama veya Çantalanmış Köpük
Sistemini kullanabilirsiniz, FOAMplus®’ın ürününüz etrafında
 her zaman mükemmel şekilde kalıplanacağından ve kabuk gibi
bir koruma sağlayacağından emin olabiliriniz.

FOAMplus■ ® kıyaslanamaz bir koruma sağlar, köpük darbeye
dayanıklı bir yastıklama sağlayarak ürünü güvenli bir şekilde
 sabitler ve darbelere karşı korur.

FOAMplus■ ® yerden kazandırır. İhtiyaç halinde hazırlanabilen
köpük yastıkları minimum alan gereksinimiyle maksimum
verim elde etmenizi sağlar.Sistem  son derece portatiftir. 2
adet 200’er litrelik varilden oluşan bir ünite 90 metreküp ‘ e
kadar genişletilmiş köpük üretebilir.

FOAMplus■ ® navlun maliyetinizi minimuma indirir. FOAMplus®

köpüğü çok dayanıklı, kıyassız koruma sağlamasına rağmen
oldukça hafiftir.

Koruyucu Ambalajlama  kılavuzumuz ürününüz için en doğru 
ürünü seçmenize yardımcı olur. Koli üzerinde yazılı bulunan 
ambalajlama yöntemleri koruyucu ambalaj ihtiyacınız için en doğru 
ürünü seçmenize yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz.

PRO PAK ENDÜSTRİYEL AMBALAJ 
SİSTEMLERİ 

www.pro-pak.com.tr
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info@pro-pak.com.tr


