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Papirfyld/Papirpuder
Paper	Plus:	chevron

π  Helt nyt system for ”lette” produkter, hvor der pakkes mange kartonner. 
Papiret formes som en ”slange”, hvorved fylde egenskaberne øges 
markant i forhold til andre løsninger. ”Slangen” bliver automatisk 
skåret i ønsket længde klar til brug! 

π  Papir: 80-120 gr m2 1 lags kraft liner i ruller

π  Maskine: 240 V

Paper	Plus:	GE

π  Helt ny kompakt papirmaskine for papirpuder.

π  Fyldet er meget ideelt for tunge produkter 
som kræver ekstra beskyttelse

π  Papir: 1 eller 2 lags returpapir på ruller 

 80–120 gr m2 i 1 lags

 80/80 gr m2 eller 50/70 gr m2 i 2 lags

π  Maskine: 240 V

Quantum

π  Lille hurtig maskine for 1 lags papir.

π  Arbejder med ruller af 600 m

π  Manuel afrivning
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5000

π  En meget effektiv luftpude maskine for topfyld. Maskinen 
er meget hurtig og sammen med vor specielle folie 
giver den et rigtig godt resultat. Maskinen er egnet for 
det større forbrug og kombineres typisk sammen med 
en kurv løsning eller silo.

π  Folie: EP FLEX, 225 mm bred folie med perforering 
150/200 mm, alternativt 275 mm x 200 mm.

π  Maskine: 240 V
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Mini	c/v/GTi

π  En mindre luftpude maskine for enten top fyld (V) eller beskyttelses folie (C eller GTI)

π  Driftsikker og nem at placere evt sammen med silo løsning integreret i pakke linie.

π  Folie: Topfyld: EP 200 mm bred folie med perforation for hver 120/175/300 mm

π  Beskyttelse: EP 400 mm bred folie med perforation for hver 250 mm, 16 puder pr. ark

π  EP 400 mm bred folie med perforation for hver 150 mm, 2 eller 4 puder pr. ark
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I standardsortiment findes PE-folier som

π  Topfolier – til automatisk pålægning
π  Topark på ruller – til manuel pålægning
π  Støvhætter i pallestørrelser og i flere længder
π  Krympehætter i flere kvaliteter og længder

Foruden standardsortimentet kan vi levere individuelt 
tilpassede produkter – og eventuelt også lagerføre 
disse, hvis behovet er til det.

Polyethylene folierne findes i tre kvaliteter: 
Low Density, High Density samt PHX – specialkvalitet.

	 cast	folier 

FLEX  Folien til maskiner med simpel mekanisk stræksystem
FLEX POWER   Folien der kan strækkes op til 250% og med helt glat yderside
FLEX EXTREEME   Folien der kan strækkes op til 300% og har en ekstrem rivstyrke.

 Blæst	folier 

FLEX MASTER Folien til gods med meget spidse hjørner eller med krav til ekstra  
 stabilitet

Folier og maskiner bakket op af egen serviceafdeling i øst og vest.
Maskine og folie i rigtig sammenhæng er vort speciale.

PE-Folier

Stræk-Folier
Uendelige	muligheder
For alle kvaliteter gælder, at vi leverer dem 
med forskellige egenskaber, for eksempel:

π  Klæbende – med forskellige klæbestyrker

π  Med u/v-filter

π  Indfarvet

π  Med tryk op til 3 farver

π  3 og 5 lag

π  I bredder fra 100 mm til 2.500 mm

π  Hulfolier med luft til varerne

π  8-70 my
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Stabulon

π  Antiskrid ark der sikrer fastholdelse af glatte emner under transport
π  Ark fra 85 gram pr. m2  Standard str. 1150 x 750 mm
π  Rulle fra 85 gram pr. m2  Efter opgave

kardus

π  Karton ark af genbrugsmateriale
π  Ark fra 150 gram pr. m2  Standard str. 1150 x 750 mm
π  Rulle fra 85 gram pr. m2  Efter opgave

Bølgeplast

π  PP materiale lavet som bølgepap
π  Ark fra 280 gram pr. m2  Standard str. 1120 x 710 mm
π  Rulle fra 240 gram pr. m2  Efter opgave

Slip-Sheets

π  PP plast, massiv fra 0,5-2,5 mm Efter opgave
π  Karton, massiv fra 0,8-2,0 mm  Efter opgave

dunnage	Bags
π  PP 90 Easy Bag Standard str. 90 x 120 cm samt 120 x 225 cm
π  Paper Easy Bag  Efter opgave
π  Begge kvaliteter Mange str. muligt

kantlister/Strapping/Tape
π  PP og PET strapping bånd samt værktøj/maskiner for dette 
π  Kantlister i flere kvaliteter fra 35/35 til 100/100 mm
π  Tape med og uden tryk.
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Semi	automatiske	
og	fuldautomatiske
Vi leverer maskiner til alle behov! Fra 10 til 120 paller i timen 

vi	har	maskinerne	og	den	efterfølgende	service	opbakning.
 

rekvirer	speciel	brochure!
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Strækfolie	Maskiner

π Coop
π Tulip
π Grundfos
π Rockwool
π Skanlog
π Bisca

π DSV
π Multiline
π Diversey
π Valsemøllen
π Troldtekt m.fl.

referenceudpluk
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