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Mistral 4
COMPACT AIR CUSHION SYSTEM

RIPAC presenteert met trots één van de stilste luchtkussen 
systemen ter wereld, de Mistral 4, dat naast luchtmatten 
materiaal om te  dempen, te blokkeren en producten vast te 
zetten, evenals  luchtkussens voor de void fill oplossingen kan 
produceren.

De lichte en compacte Mistral 4 is voorzien van een zéér 
gebruiksvriendelijke folie invoer.

De besturing van de Mistral 4 maakt het mogelijk de verschillende 
type folies op te slaan in hun eigen programma, met de daar 
bijhorende parameters.

De Mistral 4 kan snel en eenvoudig geïntegreerd worden in uw 
bestaand pakstation.

IDEALE MARKTEN
Computer & randapparatuur • Medische en tandheelkundige  
benodigdheden • Industrieel producten • Feestartikelen •  
Ruimtevaart • Cosmetica • Elektronica • Boekuitgevers •   
Farmaceutische producten •  Glasproducten • Automotive •  
Huiswaren• Verzendwinkels• Collectibles• Fulfilment• E-Retailers

RIPAC is toegewijd onze klanten de beste oplossing  
tegen een betaalbare prijs te leveren. We doen dit door  
met een breed scala van verpakkingsapparatuur en folie  
opties die passen bij uw verpakkingsbehoeften. Met een  
toegewijde verkoopteam, bel ons vandaag om te zienwat  
we voor u kunnen doen.

Eenvoudig te integreren

Aeolos Anemoi Snel & Betrouwbaar

Laag onderhoud

Eenvoudige bediening

Laag onderhoud  

Compact mobiel systeem

Gebruiksvriendelijk

Film flexibiliteit - kussens of matten

Eenvoudig te integreren

VERPAKKINGSMETHODEN

VOID FILL vult lege ruimtes en voorkomt  
productschade door transport.

INWIKKELEN bedekt het productoppervlak om het  
contactschade ter vermijden en te
beschermen tegen krassen.

DEMPING beschermt kwetsbare producten.

BLOKKEREN &  
VASTZETTEN

stabiliseert zware producten of  
individuele artikelen in hun positie.

Afmetingen (LxBxH) 350x300x275 mm

Max. Gewicht Machine 7,0 kg

Voeding 230V AC 50 / 60 Hz

Geluidsniveau max. 63 dba @ 1 meter

Max. verpakkingscapaciteit 20 m / min

Folie materiaal

Materiaal Aeolos / Anemoi

Dikte klassiek / premium

Min. /Max. breedte 200 mm / 440 mm

Meter /rol 1500 m
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