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Model
FillPack 112

Invoerbreedte 32 cm

Invoerdikte 12 mm

Aansluiting afzuiger nee

Productie per uur 1 - 2 m3

Doorvoersnelheid per minuut 10 m

Stroomaansluiting 230 V

Vermogen 0,55 kW

Afmetingen l x b x h 580 x 620 x 460 mm

Gewicht 78 kg

Artikelnummer 60 333 601

FillPack  112
Geef karton een tweede leven door 
het karton te recyclen in één van de 
FillPack kartonshredders. Deze machine 
maakt van gewone kartonnen dozen 
perfect, stootvast en veerkrachtig 
verpakkingsmateriaal, waarmee u 
uw zendingen naar lanten veilig kunt 
inpakken. Gerecycled karton is de meest 
milieuvriendelijke oplossing voor het 
duurzaam verpakken en verzenden van 
producten. FillPack draagt bij aan het 
verminderen van de CO2  uitstoot.

Kenmerken

Bijzonder eenvoudige bediening

Volledig beveiligd systeem

Verplaats baar op karretje of op een 

vaste werkplaats te gebruiken

Snijdt automatisch het materiaal op

de perforeerbreedte

Snel en schoon worden alle

kartonsoorten verwerkt

Extreem betrouwbaar, lage

onderhoudskosten, gering

stroomverbruik

Duurzaam gebouwde machine voor

professioneel gebruik

2 jaar garantie

Verpakingsmateriaal VerpakingsmateriaalKartonnen matje
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FillPack 215 FillPack 315vs FillPack 315
Model

Invoerbreedte 32 cm 32 cm 32 cm

Invoerdikte 12 mm 15 mm 15 mm

Aansluiting afzuiger nee ja ja

Werkhoogte 870 mm 870 mm 870 mm

Productie per uur 1 - 2 m3 2 - 3 m3 3 - 4 m3

Doorvoersnelheid per minuut 10 m 12 m 12 m

Stroomaansluiting 230 V 230 V 3 fase

Vermogen 0,75 kW 0,75 kW 1,1 kW

Afmetingen l x b x h 660 x 660 x 980 mm 660 x 660 x 980 mm 660 x 660 x 980 mm

Gewicht 92  kg 110 kg 115  kg

Artikelnummer 60 333 604 60 332 716 60 323 710

De FillPack 215, 315vs en 315 
kartonshredders bewerken kartonnen 
dozen tot perfect veerkrachtig en 
stootvast materiaal. Het kartonafval 
hoeft niet meer opgehaald te worden door 
een inzamelaar. Gerecycled karton is de 
meest milieuvriendelijke oplossing voor 
het duurzaam verpakken en verzenden 
van producten. FillPack draagt bij aan het 
verminderen van de CO2  uitstoot.

Kenmerken

Bijzonder eenvoudige bediening

Volledig beveiligd systeem

Snijdt automatisch het materiaal op

de perforeerbreedte

Snel en schoon worden alle

kartonsoorten verwerkt

Extreem betrouwbaar, lage

onderhoudskosten, gering

stroomverbruik

Duurzaam gebouwde machine voor

professioneel gebruik

2 jaar garantie
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Model
FillPack 418 FillPack 418 vs FillPack 520 FillPack 520 hp

Invoerbreedte 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

Invoerdikte 18 mm 18 mm 20 mm 20 mm

Aansluiting afzuiger ja ja ja ja

Werkhoogte 870 mm 870 mm 890 mm 890 mm

Productie per uur 4 - 6 m3 4 - 6 m3 6 - 9 m3 6 - 9 m3

Doorvoersnelheid per minuut 13 m 13 m 14 m 14 m

Stroomaansluiting 3 fase 230 V 3 fase 3 fase

Vermogen 1,5 kW 1,5 kW 3 kW 3 kW

Afmetingen l x b x h 660 x 660 x 980 mm 660 x 660 x 980 mm 750 x 800 x 1.100 mm 750 x 800 x 1.100 mm

Gewicht 125  kg 125  kg 252  kg 295  kg

Artikelnummer 60 422 602 60 422 938 60 428 930 60 430 940

De FillPack 418, 418vs, 520 en 520hp
zijn van Duitse makelij, wat garant 
staat voor duurzaamheid en lange 
levensduur van de machine. U hebt 
altijd stevig, stootvast en veerkrachig 
verpakkings- en opvulmateriaal ter 
beschikking. Gerecycled karton is de 
meest milieuvriendelijke oplossing voor 
het duurzaam verpakken en verzenden 
van producten. FillPack draagt bij aan het 
verminderen van de CO2  uitstoot.

Kenmerken

Bijzonder eenvoudige bediening

Volledig beveiligd systeem

Snijdt automatisch het materiaal op

de perforeerbreedte

Snel en schoon worden alle

kartonsoorten verwerkt

Extreem betrouwbaar, lage

onderhoudskosten, gering

stroomverbruik

Duurzaam gebouwde machine voor

professioneel gebruik

2 jaar garantie
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Model
FillPack 100stb afzuiger

Afzuigcapaciteit 1.000 m3 per uur

Filtersysteem microfilter 

Aansluitslang (diameter 100 mm) 2.000 mm lang

Verrijdbaar onderstel ja

Stroomaansluiting 230 V

Vermogen 0,7 kW

Afmetingen l x b x h 400 x 160 x 640 mm

Gewicht 33 kg

Artikelnummer 99 000 0963

FillPack 100 stb afzuiger
met 1.000 liter capaciteit per uur. Tijdens 
het perforeren van het karton ontstaat 
er stof dat met deze machine afgezogen 
kan worden. Deze industriële afzuiger laat 
absoluut geen stof door het filter. Aan 
de bovenkant van het filter kan met een 
hendel het stof worden verwijderd in het 
filter.

Kenmerken

Microfilter is verwisselbaar

Stof opvangzakken per stuk

verkrijgbaar
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bereikbaar
Maandag t/m vrijdag 
8.00 – 18.00 uur
p +31 (0)182 640 690 
info@vanrandwijk.com
www.vanrandwijk.com

bezoek & showroom
Coenecoop 711 c 
2741 PW  Waddinxveen 
the Netherlands

correspondentieadres 
Postbus 293
2740 AG  Waddinxveen  
the Netherlands

btw NL8197.01.026B01 
iban NL02 RABO 0386 8136 12 
bic RABONL2U 
kvk 24439792
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