
 
 

 
 
 
 
 
 

LiteWrapper CL HYBRID Þlm is speciaal ontwikkeld voor verwerking in de 
gepatenteerde dispenser.
De folie wordt in de dispenser geactiveerd en versmalt niet. Hierdoor hoeft u 
minder vaak rond de pallet te lopen.
De folie zal zich na het wikkelen zelfs strakker om de lading zetten, zodat de 
stabiliteit nog groter wordt.

Doordat de folie niet op een kartonnen koker wordt gewikkeld, kan er meer 
folie in de dispenser en heeft u veel minder afval.
Daarnaast bespaart u kostbare ruimte in uw magazijn voor opslag van 
verpakkingsmateriaal.

Het wikkelen van een pallet met het nieuwe LiteWrapper CL systeem doet u 
overal binnen 1 minuut. Dat is tot vier keer sneller dan met een machine.
U loopt vooruit en hoeft niet te bukken. De dispenser bepaalt de juiste 
spanning op de folie zodra u rond de pallet loopt.

De gepatenteerde LiteWrapper CL dispenser is gemaakt van lichtgewicht 
materialen zoals aluminium en kunststof om het gewicht zo laag mogelijk te 
houden.

LiteWrapper CL biedt de volgende voordelen:

minder folie nodig: kostenbesparing
wikkel een pallet binnen 1 minuut: tijdsbesparing
beter gestabiliseerde pallets
meer pallets wikkelen met 1 rol folie
geen kokers, dus minder afval
geen kokers, dus meer folie
constante stabilisatie, ongeacht door wie of wanneer een 
pallet gewikkeld wordt
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Waarom is het LiteWrapper systeem zo anders?

Het complete systeem

LiteWrapper CL HYBRID folie is leverbaar in transparant of zwart. 
1) gebaseerd op een europallet van 180 cm hoog.

Werkwijze:

 Start boven aan de pallet
 Bevestig de folie tussen twee lagen dozen
 Wikkel 2 lagen om de top, loop vooruit
 Wikkel naar beneden met 50% overlap
Wikkel 2 lagen om de voet van de pallet
Houd de dispenser onder een hoek om de pallet 
goed mee te wikkelen.

 Ga terug naar boven en scheur de folie af

Invoeren folie in dispenser:

 Neem de rolhouder uit de dispenser
 Schuif een rol folie over de rolhouder
 Plaats de rolhouder terug in de dispenser
 Voer de folie langs de rollen volgens de tekening

STARTERKIT

Deze kit bestaat uit een dispenser 
met een rol folie plus 12 extra rollen.
Hiermee wikkelt u 170 pallets! 1)

REFILL

Een navulling met 12 rollen folie. 
Hiermee wikkelt u 155 pallets! 1)

BULK PACK

Voor de grootverbruiker.
Pallet met 180, 240 of 300 rollen in 
bulkverpakking, dus zonder dozen.
Goed voor ruim 2300, 3100 of 3900  
pallets! 1)




