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Maskinstrækfolie
For at vælge den optimale folie, skal man tage højde for både varen 
og folieringsmaskinens effektivitet. En perfekt afstemning er en del 
af vores omfattende kundeservice.

Powerstrækfolie
omkostningseffektiv transportsikring

Tykkelse i my Mål (B x L) Forstræksevne maks. Glathed Farve Ruller / palle Artikel
15 500 mm x 2.300 m 225 % UG transparent 30 32348
17 500 mm x 2.000 m 225 % UG transparent 30 31164
20 500 mm x 1.700 m 225 % UG transparent 30 31165
23 500 mm x 1.500 m 225 % UG transparent 30 30592
20 500 mm x 1.700 m 300 % UG transparent 30 40029
23 500 mm x 1.500 m 300 % UG transparent 30 30497

Standardmaskinstrækfolie
stabil transportsikring

   egnet til anvendelse på halvautomatiske folieringsmaskiner med kernebremse eller  
elektromagnetisk bremse

Andre tykkelser og farver på forespørgsel.

   til folieringsmaskiner med PreStretch-system

   lavt folieforbrug giver maks. effektivitet

  tenderer minimalt til at sprænge

Samme kvalitet fås i varianten indvendig glat; andre kvaliteter, tykkelser og farver på forespørgsel.

Tykkelse i my Mål (B x L) Farve Ruller / palle Artikel
17 500 mm x 1.900 m transparent 30 64461
20 500 mm x 1.600 m transparent 30 64462
23 500 mm x 1.400 m transparent 30 64463
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Vores kvalitet giver dig et stort 

sparepotentiale. Vi lader os 

gerne sammenligne!

Fødevare-powerstrækfolie
til direkte kontakt med fødevarer

Tykkelse i my Mål (B x L) Forstræksevne maks. Glathed Farve Ruller / palle Artikel
12 500 mm x 3.000 m 220 % UG transparent 30 82000
15 500 mm x 2.400 m 270 % UG transparent 30 82001
17 500 mm x 2.100 m 300 % UG transparent 30 78634
20 500 mm x 1.800 m 330 % UG transparent 30 85170
23 500 mm x 1.550 m 350 % UG transparent 30 78556

Blæst folie
til de højeste krav

Tykkelse i my Mål (B x L) Forstræksevne Glathed Farve Ruller / palle Artikel
12 500 mm x 3.050 m 220 % IG transparent 30 78636
15 500 mm x 2.450 m 260 % IG transparent 30 47382
17 500 mm x 2.150 m 300 % IG transparent 30 49626
20 500 mm x 1.800 m 350 % IG transparent 30 47755
23 500 mm x 1.600 m 375 % IG transparent 30 55817

Vi tager vores rolle som kundernes professionelle  
grossist meget alvorligt. Vores strækfolier testes allerede  
under produktionen iht. vores kvalitetsstandarder, hvorefter  
de beskrives nøjagtigt. Folietykkelse, længde, såvel som brutto- og  
nettovægt er angivet direkte på palleetiketten.

Tolerancer accepteres kun, hvis de er produktionsteknisk betingede.

   REACH-kompatibel

   til folieringsmaskiner med PreStretch-system

   lavt folieforbrug giver maks. effektivitet

  tenderer minimalt til at sprænge

   yderst velegnet til varer med skarpe kanter 
eller meget tungt gods

   spejlglat ind- eller udvendig

   egnet til direkte kontakt med fødevarer

   REACH-kompatibel

Andre farver og  / eller UV-stabil på forespørgsel.

Andre tykkelser og farver på forepørgsel.
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Håndstrækapparater  

og dispensere  

på forespørgsel

Håndstrækfolie
hurtig pallesikring

Strækfolie til bundtning
praktisk transportsikring

  til bundtning af rør, lister m.m.

  praktisk til samling af varer med forskellige stør- 
 relser og længder

  farvet folie til hurtig afmærkning af paller til den  
 interne transport af varer

  fjernes hurtigt og uden folierester 

  også som maskinfolie i forskellige bredder til alle  
 gængse horisontale folieringsmaskiner

  enkel håndtering 

  beskytter mod vand, lys, snavs m.m.

  farvet folie til sikring mod tyveri

Tykkelse 
i my 

Mål 
(B x L) Farve Ruller / 

 palle Artikel

15 450 mm x 300 m transparent 312 47209
15 500 mm x 300 m transparent 240 47206
17 450 mm x 300 m transparent 240 47208
17 500 mm x 300 m transparent 240 46629
20 450 mm x 300 m transparent 240 47205
20 500 mm x 300 m transparent 240 46630
20 500 mm x 260 m sort 240 59579
23 500 mm x 300 m transparent 240 46631
23 500 mm x 260 m sort 240 59119

Andre mål, tykkelser og farver på forespørgsel.

Tykkelse 
i my 

Mål 
(B x L) Farve Ruller / 

kasse Artikel

23 100 mm x 150 m transparent 40 inkl.
1 dispenser 30696

Andre mål og farver på forespørgsel.

Artikel 14466 Artikel 58309 Artikel 52306
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Topfolie 

side 52

Strækfolie med forstræk
op til 50 % mindre folieforbrug

Tykkelse 
i my 

Mål 
(B x L) Farve Kvalitet Ruller / 

 palle Artikel

manuel bearbejdning
7 430 mm x 600 m transparent cast 280 67758
8 430 mm x 600 m transparent cast 280 59564

maskinel bearbejdning
8 430 mm x 3.150 m transparent cast 45 67438
9 500 mm x 3.800 m transparent blæst 30 49595

Hullet pallesikringsfolie  
optimal luftcirkulation

Tykkelse 
i my 

Mål 
(B x L) Forstræksevne Hulstørrelse Ruller / 

palle Artikel

manuel bearbejdning
7 410 mm x    300 m forstræk lille, oval 198 59469
8 430 mm x    600 m forstræk rektangulær 108 50512

maskinel bearbejdning
7 410 mm x 4.500 m forstræk lille, oval 24 61427
8 430 mm x 4.000 m forstræk rektangulær 24 50514

   god spændeeffekt til optimal stabilitet og sikker transport

   færre rulleskift ved dobbelt antal meter pr. rulle

  lettere, kraftsparende palleomvikling

   jævn og konstant omvikling med god pallesikring 

  nedsatte omkostninger til bortskaffelse pga. mindre folieaffald

   føres i kvaliteterne cast og blæst, tilpasset dine krav

Andre mål og tykkelser på forespørgsel.

   optimal til foliering af blomster og planter, frugt, grøntsager, ost, 
dåser m.m. 

   ingen kondensvand ved varer, der pakkes varme, hurtig nedkøling 
af produkter, der skal nedfryses

   muliggør perfekt luftcirkulation

   bliver ikke hængende i hjulene på gaffeltrucks o.lign. 

Andre tykkelser og hulstørrelser på forepørgsel.
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12 my og 13 myside 18

Håndstrækapparater 

og dispensere 

på forespørgsel

Premium-strækfolie
øget modstandsstyrke ved reduceret folietykkelse

  ekstrem rivefast og stabil

  erstat blot  15 my med 11 my  
  17 my med 12 my  
  20 my med 13 my 

  højere transportsikkerhed

  uproblematisk med skarpe kanter og varer ud over pallens kant

  mindre mængde folie pr. palle

Tykkelse 
i my 

Mål 
(B x L) Farve Ruller / 

 palle Artikel

11 450 mm x 300 m transparent 312 75514
11 500 mm x 300 m transparent 312 76537
12 450 mm x 300 m transparent 312 75515
13 450 mm x 300 m transparent 312 75516

12 500 mm x 300 m transparent 312 86686
13 500 mm x 300 m transparent 312 86687

  Håndstrækfolie

  Maskinstrækfolie

fra side 26

Tykkelse 
i my 

Mål 
(B x L) Forstræksevne Glat-

hed Farve Ruller /
 palle Artikel

12 500 mm x 2.720 m 250 % UG transparent 30 76365


