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ONTWORPEN VOOR EFFICIËNTIE
Speciaal ontwikkeld voor efficiënte integratie in 
verpakkingsstations – de SEALED AIR®  FASFIL®M is 
een gebruiksvriendelijk, handmatig apparaat voor het 
opvullen met papier. Deze oplossing is het kleinste 
in zijn soort en biedt de meest flexibele opties voor 
installatie in verpakkingsstations. FasFil® M vereist geen 
stroom en het opvulpapier kan boven het werkoppervlak 
worden geplaatst om de volledige ruimte van het 
verpakkingsstation optimaal te benutten.

GROTE FLEXIBILITEIT
De kleine omvang en de flexibele montagemogelijkheden 
van de FasFil® M maken dat hij makkelijk zijn plaats 
vindt in vrijwel elke verpakkingssituatie. De kop kan 
naar keuze in de richting van het te vullen gebied of de 
te vullen doos worden gedraaid. De meegeleverde, in 
de hoogte verstelbare standaard kan worden verlengd, 
zodat de dispenser ook hoge dozen kan vullen of 
worden verlaagd, zodat het hele apparaat desgewenst 
onder het verpakkingsstation kan worden geplaatst. Het 
systeem kan ook direct op een plank of werkblad worden 
gemonteerd, met schroeven (voorgeboorde gaten) of met 
de (meegeleverde) klem.

DUURZAAMHEID OP LANGE TERMIJN
De FasFil® M is speciaal ontworpen op zijn extreme 
duurzaamheid en bestaat volledig uit powder-coated staal, 
voor jarenlang gebruik.

GEBRUIKSGEMAK
De FasFil® M is een ergonomisch verantwoord apparaat. 
dankzij de perforatie en het eenvoudige scheurproces  
kan het apparaat met één hand worden bediend. De 
papierdispenser kan op zijn standaard draaien om het 
laden te vergemakkelijken. De FasFil® M is ook geschikt 
voor alle 38,1 cm FasFil® fanfold papiergewichten zoals 
50g/m² en 57 g/m². 

KAN WORDEN GEBRUIKT SAMEN MET DE FASFIL® MINI
De SEALED AIR® FASFIL® MINI is individueel verpakt 
fanfold papier in een doos, die tevens dienst doet als 
een handige transportverpakking en papier-opvul-
dispenser. De doos kan afzonderlijk worden gebruikt of in 
combinatie met de FasFil® M-papierdispenser. Verwijder 
de geperforeerde delen van de doos en plaats de hele 
doos fanfold papier op de FasFil® M-dispenser om te 
beginnen met verpakken. Zodra het fanfold papier op 
is, kan de hele FasFil® Mini-doos worden gerecycled in 
inzamelingstromen voor oud papier.

MILIEUVRIENDELIJK
De FasFil® M werkt zonder elektriciteit. 
Ons papier beperkt het afval tot een 
minimum aangezien er veel minder 
verpakkingsmateriaal nodig is en toch een 
goede bescherming tegen beschadiging 
wordt geboden. Sealed Air-fanfold 
papier is gemaakt van 100% gerecycled materiaal, dat 
op verantwoorde wijze is ingekocht, het SFI-certificaat 
(Sustainable Forestry Initiative) draagt en kan worden 
gerecycled bij het oud papier.

Handmatig 
opvullen met 
papier
Modellen: 
FasFil® M 
FasFil® Mini


