Metaal bescherming
CoilWrap© en ProfileWrap©

CoilWrap© met RapWeave van MetPro
Het een-laags mono materiaal dat u tijd en geld bespaart
RapWeave is een weefsel uit polyolefine welke gebruikt wordt indien extra sterkte en scheur weerstand, met name bij het verpakken van grote rollen staal, noodzakelijk is. Dit nieuwe en innovatieve weefsel biedt bescherming tegen damp en contact corrosie
aan een breed scala van metalen producten inclusief, maar niet gelimiteerd tot, stalen strips, stalen platen, voorraad vaten staal,
gegalvaniseerde, staven, pijpen en aluminium platen en profielen. CoilWrap© is met name zeer geschikt indien u product blootgesteld wordt aan meervoudige handelingen en intensieve scheepvaart omgevingen.

n

35% reductie van u verpakkingstijd

n

De overlapping kan variëren van 15-50% afhankelijk van
u beschermings voorwaarden

n

Het speciale weefsel biedt een zeer hoge doorsteek en
scheur weerstand

n

Ook beschikbaar met MetPro´s anti-corrosie technologie

n

40x sterker als traditionele rekwikkel folie

n

Bespaar tot 40% door vermindering van additionele
verpakkings onderdelen

n

100% recycleer baar en antistatisch

n

U bedrijfslogo of u specifieke kleuren zijn mogelijk

CoilWrap© met RapFilm van MetPro
Zeer sterke folie ontwikkeld met de staal industrie – voor de staal industrie!
Gebruikmakende van vooruitstrevende technologie, is onze
zeer sterke folie bedacht en ontwikkeld voor het automatisch
omwikkelen van rollen staal, inclusief platen van tin, gegalvaniseerd & kleur gecoat.
Deze technische folie biedt een hogere doorsteek en scheur
weerstand ten opzichte van conventionele rekwikkel folie. Anti
corrosie bescherming is significant verbeterd door de oppervlakte gecoate eigenschappen middels MetPro´s vooruitstrevende VCI technologie. Binnen het automatische wikkel proces
vormt het unieke sluit systeem, gebruikmakende van een eenlaags mono dragermateriaal, een gesloten wikkeling.

Verpakkings voordelen:
n

Zeer sterke folie is beschikbaar van 40 tot 120 µ

n

MetPro vooruitstrevende VCI is oppervlakte gecoat om een hoger niveau van bescherming te bieden vergeleken
met rekwikkel folie ge-extrudeerd met VCI

n

De overlap kan variëren van 15-50% afhankelijk van u beschermings voorwaarden

n

Het speciale materiaal biedt een hogere doorsteek en scheur weerstand ten opzichte van standaard rekwikkel folie

n

MetPro´s vooruitstrevende VCI technologie biedt bescherming tegen contact en damp corrosie

n

6x sterker als traditionele rekwikkel folie

n

Één enkele wikkeling

n

U specifieke kleuren & bedrijfs logos zijn mogelijk

ProfileWrap© met AluWrap van MetPro – een snelle en effectieve oplossing!
Zes keer sterker en maar één laag noodzakelijk voor totale bescherming
AluWrap is een zeer sterke polyethyleen folie met merk versterkende bedrukking en interactieve coatings om producenten van aluminium profielen en onderdelen een kosten effectief alternatief te verstrekken voor karton, rekwikkelfolie en plakband. AluWrap
folie kan ook worden voorzien van VCI voor de bescherming van gepolijste aluminium profielen tijdens opslag en transport.

n

Èén enkele laag AluWrap is noodzakelijk voor totale bescherming

n

AluWrap is minimaal 6x sterker als rekwikkel folie

n

Significante besparingen mogelijk in u verpakkings proces

n

Minder opslag ruimte

n

Verbeterde productiviteit indien gebruikt i.c.m. automatische
wikkel machines

n

Verbeterde product bescherming tijdens opslag & transport waardoor
de risico´s verminderen van beschadiging & afval

n

Recycleer baar en eenvoudig te verwijderen in één geheel van het
metalen deel

n

Superieure merk verbetering door hoge kwaliteit meermalige
kleuren bedrukking

n

Door gecombineerde coatings kleeft de folie aan zichzelf

Specifieke oplossingen voor u individuele behoefte
Breed scala aan folie diktes beschikbaar: van 40 – 120 µ

n

Breedtes van 150 mm tot 2500 mm beschikbaar

n

Alle folie beschikbaar met de optie voor een VCI coating

n

"Rip-stop" effect tegen scheuren

n

Individuele kleuren en bedrukking mogelijk

ProfileWrap© en CoilWrap© kunnen voor het volgende
worden gebruikt:
n

Stalen strips, buizen en profielen

n

Tinnen plaat, rollen en plaat delen

n

Aluminium rollen, platen en profielen

n

Draad staven en rollen draad

n

Lange producten

n

Kleur gecoat staal

n

Blanke plaat vaten voorraad

n

Gegalvaniseerd staal

n

Harde en zachte legering delen

n

Aluminium architectuur delen

n

Aluminium vellen en platen

n

Timmer industrie – wikkelen van houtlengtes of koven

n

PVC profielen, kunststof pijpen/buizen

ProfileWrap© machines van MetPro. Snel en effectief!
MetPro´s ProfileWrap© machines verzekeren uitermate veilig en
economisch verpakken van lange profielen
Deze machines zijn zeer efficiënt en verpakken profielen van allerlei soorten en maten. Ze zijn ontworpen voor een economische
en optimale snelheid, dankzij de instelbare hoek voor de folie fixering, automatische ringhoogte geleiding en pneumatische
zij- en aandrukrollen.

Half automaat machine
Elektrische aansluiting: 230 V – 50 Hz
Perslucht aansluiting:

6 bar

Prestatie:

300 rpm (ring 40)
220 rpm (ring 60)

Folie materiaal:

Stretch folie, breedte 125 – 250 mm

Wikkelring:

400 mm (ring 40) /600 mm (ring 60)

Vol automaat machine
Elektrische aansluiting: 400 V – 50 Hz
Perslucht aansluiting:

6 bar

Prestatie:

50 – 150 rpm (afhankelijk van de radius)

Folie materiaal:

ProfileWrap©, breedte 125 – 250 mm

Wikkelring:

600 – 3,200 mm

Opties:

Het is mogelijk om deze machine met
diverse opties uit te voeren, tot aan een
vol automatische verpakkingsstraat aan toe.

Nieuwe verpakkings dimensies in the industrie!
MetPro verpakkingssystemen voldoen aan alle wettelijke normen.
MetPro is ISO 9001:2008 gecertificeerd.

ZERTIFIKAT
Die Zertifizierungsstelle
der TÜV SÜD Management Service GmbH
bescheinigt, dass das Unternehmen

MetPro Verpackungs-Service GmbH
Robert-Bosch-Str. 17
D-71701 Schwieberdingen
für den Geltungsbereich
Beschaffung, Fertigung und Vertrieb von Exportverpackung,
Korrosionschutz, CLIMAverpackungen aus Aluminium
CTX VCI Papier, Trockenmittel, VCI Folien und Beutel
ein Qualitätsmanagementsystem
eingeführt hat und anwendet.
Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70007586
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der

ISO 9001:2008
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig in Verbindung
mit dem Hauptzertifikat bis 2014-08-26
Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 20760/06 TMS

München, 2012-01-24
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Wat is MetPro CoilWrap© en waarom is het beter
als andere verpakkings opties?
Onze aan het oppervlak gecoate VCI biedt superieure bescherming tegen corrosie, in
vergelijking tot alternatieven
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+
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+
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CoilWrap© biedt een grotere mate van doorsteek-en scheurweerstand met één enkele omwikkeling!
MetPro verpakkings oplossingen:
Innovatieve, klantspecifieke en betaalbare oplossingen
Dankzij het technische een-laags systeem. Verpakkingen met
CoilWrap© of ProfileWrap© benodigd maar een overlap van
16-22% om bescherming te garanderen tegen corrosie. Vergelijk dit met traditionele folies – waar gebruikelijk is van 70% tot
aan een dubbele overlap. Als je de MetPro oplossing gebruikt,
is minder folie noodzakelijk, heeft u een snellere doorlooptijd,
kunt u gekleurde folie kiezen en kan de folie voorzien worden
van u bedrijfslogo.

PROTECTING YOUR WORLD!

MetPro Group North America
4831 W. Grand River Avenue
Howell, MI 48855, USA
Phone: +1-517-586-0011
Fax: +1-517-586-0014
www.metprogroup.com
MetPro Ireland
Clash Industrial Estate
Tralee, County Kerry, Ireland
Phone: +353-66-718-1055
Fax: +353-66-718-1172
www.metprogroup.com
MetPro UK
24 Baronald Street
G73 1AF Rutherglen, Glasgow, UK
Phone: +44-141-613-1869
Fax: +44-141-647-6999
www.metprogroup.com
MetPro France
15 rue Jean Zay
69800 Saint Priest, France
Phone: +33-472-09-1118
Fax: +33-472-22-3697
www.metprogroup.com

MetPro Africa
MetPro Technology Africa (PTY) Ltd.
Plot 128 Vaalview
Corner Fred Droste & Hunts Avenue
Vanderbijlpark
Gauteng, 1911, South Africa
Phone: +27-16-987-1640
Fax: +27-86-510-7764
www.metprogroup.com
MetPro India
India MetPro Products (P) Ltd.
205-206, M.I.E., Part-1
Bahadurgarh - 124507
Haryana, India
Phone: +91-12-7664-5733
Fax: +91-11-6617-3649
www.metprogroup.com
MetPro Guangdong
Double Crown VCI (Hui Zhou) Co., Ltd.
Hong Ming West Road, Shiwan Town
Boluo County, Huizhou City, China
Phone: +86-752-691-0052
Fax: +86-752-691-0005
www.metpro-cn.com

MetPro Germany Stuttgart
Robert-Bosch-Straße 17
71701 Schwieberdingen, Germany
Phone: +49-7150-924-830
Fax: +49-7150-924-8380
info@metpro.de
www.metpro.de

MetPro Shanghai
Shanghai San Tai Wrapper Co., Ltd.
No. 1998, Qian Ming East Road
Fengjing Industrial Park
Jinshan Dist., Shanghai City, China 201501
Phone: +86-21-6735-6580
Fax: +86-21-6735-6596
www.metpro-cn.com

MetPro Germany Leipzig
An der Linde 21
04838 Jesewitz-Groitzsch, Germany
Phone: +49-3423-6883-0
Fax: +49-3423-602-296
info@metpro.de
www.metpro.de

MetPro Taiwan
7F., No.649-3, Zhongzheng Rd.
Xinzhuang Dist.
New Taipei City, Taiwan
Phone: +886-2-2907-2228
Fax: +886-2-2907-6878
www.metprogroup.com

MetPro Netherlands
Knieberglaan 21
6373 XT Landgraaf
Phone: +49 (0) 7150-92483-0
Mobile: +31 (6) 44224313
www.metpro-nl.com

