TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNING

Dunnage Bags
Lastsäkringskuddar

Reduce

Replace

3R
Recycle

•
•
•
•
•

Undvik transportskador
Smart lastning
Kvik och enkel att använda
Återanvändningsbar och återvinningsbar
Enligt dagens standard

Hållbar förpackning är ditt bidrag till miljön

Ett skydd mot stötar och raserad last för sjö-, järnvägs-, container-, och vägtransporter.
Ingen mer utfyllnad med trä som behöver speciel behandling eler annat utfyllnadsmaterial som kanvara svårt att anpassa.

MÅNGA OLIKA STORLEKAR OCH STYRKOR ATT VÄLJA MELAN. FRÅG A OSS
•
•
•
•

Tillverkad av flera lager kraftliner inklusive invändig
film för att motverka tryckfall
Utrustad med en ventil som möjliggör
återanvändning.
Enkel att använda och att plasera i de olika
utymmena.
Snabbt, behändigt och kostnadseffektivt satt att säkra
din last.

MED

UTAN

Eltete Dunnage bag vill förhindra
förskjutningar av lasten.
SPECIFIKATION
Storlek: 		
Utförande:
Ytterpapper:
Innerfilm:
Lufttryck:		
Lastvikt:		
Utfyllnadsmått:
Temperaturer:
Ventil: 		

Varierande storlekar
1-4 ply
Kraftliner 125 µm
LDPE 120 µ
Upp till 0,35 bar
Upp till 20 ton
Max 45 cm
-30 till +70˚C
Återanvändningsbar

Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials) är en global kartongpappkonverterare och en
ISO certifierad leverantör av 100 % återvinningsbart transportförpackningsmaterial. Den egna
ingenjörsavdelning gör det möjligt för oss att reagera snabbt på kundernas önskemål.
Med erfarenhet sedan 1974, gör oss till experter på behoven ute på dagens marknad.
Innovativa och högkvalitativa förpackningslösningar tillverkade av kompakt kartongpapp
marknadsförs till över 60 länder genom Eltetes försäljningsorganisation. Med 20 fabriker i 16
länder är vi nära våra kunder.
Eltete TPM är en av de ledande producenterna av kantskydd och hållbara förpackningslösningar
i världen.
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