BANEBRYDENDE TEKNOLOGI
KAN TAGE SIG GODT UD

AirWave1 - Luftpude system 4,0

AirWave 1 er en ny luftpude maskine: Hurtig, støjsvag, bluetooth betjening, ﬂeksibel og cost
effektiv. Med sine blot 5,6 kg leverer den en kraftfuld ydeevne.
Den kan levere kvalitets luftpuder til 4 arbejdsstationer på en gang. Den kan programmeres og
let integreres med virksomhedens øvrige systemer. Produktion af små puder eller brede måtter
- AirWave 1 er en top performer i alle kategorier. Det intelligente system har features med
“one-key” styring og har et forrygende patenteret design.

Vægt ( kg )

5.6

Ydeevne ( m/min )

8 -10

Måtte produktion

ja

Kæde produktion

ja

Film tykkelse ( μ )

12 - 26

Meter/rulle (m)
Standard rulle format - lagervare

320 - 3000
78

PUDE FORING

AirWave 1 - ﬂeksibel
og mulig at udvide i moduler
Jeres fordele kort listet:
Moderne, Premium design
Nye ergonomiske program funktioner
Låse funktion
One-Key teknologi
Programmerbar til 4 lokationer
Programmerbar til energi besparende
funktion
Vægt 5,6 kg - let
CE og RoHS godkendt
8-10 mt/min output
Yderst lydsvag ≤ 60 dB
Universel strømforsyning 115 - 230 volt
Bluetooth styring
Alle ﬁlmtyper er ligeledes tilgængelige i
„nedbrydelige“ og „antistatiske“ versioner.

7.5
240 x 300 mm
600 lfm

8.1
2 store kamre
420 mm - 450

Opstartpris pr. sæt:

7995,- Kr.

AirWave® maskine inklusiv to ruller 7.1 ﬁlm
og en rulle 8.3 ﬁlm.
Kontakt venligst vores konsulenter for specielle tilbud ved større kvantum ﬁlmruller.
Indikerede priser er netto eksklusiv afgift og fragt.

Bio
( 100 % nedbrydelig )

7.1
100 x 210 mm
700 lfm

8.2
2 kamre
420 mm - 450 lfm

STOK Emballage K/S
Erik Stoks Allé 4
DK-5550 Langeskov
Phone: +45 72 200 700
info@stok.dk

7.2
150 x 210 mm
700 lfm

7.3
200 x 210 mm
700 lfm

7.4
130 x 300 mm
600 lfm

8.3

8.4

8.5

4 kamre
420 mm - 450 lfm

8 kamre
420 mm - 450 lfm

7W kamre
420 mm - 450 lfm

www.stok.dk

