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CUT



laio® FILL 20150 

fjederlet emballagepolster



laio® FILL 20150  

Farve Volumen / sæk Artikel 
grøn 0,5 m3 20150
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• gode polsteregenskaber og tilbagestillingskraft

• kan hældes og opdeles i nøjagtige portioner

• støv- og fnugfri, egnet til automatiske fyldeanlæg

• antistatisk

• ressourceskånende og energisparende produktion  
 af 100 % genbrugspolystyren

• genanvendelig op til 10 gange

• biologisk nedbrydelig (komplet nedbrydelig inden for  
 9 til 60 måneder)

• egnet til tungt gods

• lav egenvægt (ca. 1,8 kg pr. 500 l)

laio® FILL 20150
ideelt til dæmning, op- og udfyldning samt polstring

laio® FILL

 biologisk 

nedbrydelige emballa-

gechips



laio® TAPE 147 

en rund sag
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• ruller lydsvagt og jævnt

• god klæbekraft på kartonnage

•  flere meter pr. rulle uden ekstra  
vægt med ny foliesammensætning

• miljøvenlig PP-folie

• god UV- og ældningsbestandighed 

• opløsningsmiddelfri lim

•  kan bruges på de fleste dispensere

• individuelt tryk på forespørgsel

laio® TAPE 147
flere meter uden ekstra vægt

laio® TAPE

altid en

rullelængde 

foran

laio® TAPE 14710
Farve Mål Artikel
transparent 50 mm x 90 m 77830

laio® TAPE 14720
Farve Mål Artikel
brun 50 mm x 90 m 77831

laio® TAPE 14730
Farve Mål Artikel
hvid 50 mm x 90 m 77832



laio® TAPE 554 

en rund sag
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laio® TAPE 554
alternativ til PVC-tape

• flere meter pr. rulle

• meget høj rivestyrke på langs og tværs

•  ekstra stærk klæbekraft, hvor det kræves

• ruller lydsvagt, let og jævnt 

• kortvarigt varmebestandig op til +130 °C

•  efter bearbejdning kuldebestandig ned til -30 °C  
(stuetemperatur)

• genanvendelig

• god UV- og ældningsbestandighed 

• opløsningsmiddelfri lim

• individuelt tryk på forespørgsel

laio® TAPE 55410
Farve Mål Artikel
transparent 50 mm x 75 m 75375

laio® TAPE 55420
Farve Mål Artikel
brun 50 mm x 75 m 75376

laio® TAPE 55430
Farve Mål Artikel
hvid 50 mm x 75 m 79222

laio® TAPE

altid en

rullelængde 

foran



laio® STRETCH 150

bare skridsikker
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laio® STRETCH

øget gennembruds-

styrke ved

reduceret

folietykkelse
• håndstrækfolie til driftssikker transportsikring:  
 palle og varer bliver til én enhed

• innovative råvarer

• ekstrem rivefast og stabil

• ingen beskadigelse ved kanterne eller når varen står  
 ud over pallens kanter

• effektiv beskyttelse imod indflydelse udefra (fugt, snavs etc.) 

• ideel til hurtig bearbejdning

• enkel håndtering 

• minimerer mængden af folie pr. palle

•  høj tilbagetrækningskraft sørger for forhøjet transportsikring

laio® STRETCH 150
optimal transportsikring af pallevarer

laio® STRETCH 15010

Tykkelse Mål Farve  Ruller / kasse Artikel

12 my 500 mm x 300 m transparent  6 86686

13 my 500 mm x 300 m transparent  6 86687



laio® STRAP 22610 

en spændende sag
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laio® STRAP 22610
50 % forbedret rivestyrketolerance

•  rivestærkt, tekstilt polyester-filamentgarn, 
varmtlimet, hvidt

•  høj rivestyrke ved max. 5 % tolerance. Den med 50 % 
forbedrede brudstyrketolerance tilbyder betydeligt højere 
sikkerhedsreserver

•  flere meter pr. rulle: holder længere, reducerer tidskrævende 
rulleskift, sparer lagerplads og transportomkostninger 

• meget god temperaturbestandighed op til 60 °C

•  vejrufølsom

•  kan efterspændes

•  indvendig kernediameter: 76 mm, rulle kan bruges på 
de fleste dispensere

•  transportkasse med håndtag, så kassen kan 
bæres ergonomisk rigtigt 

•  LABS-fri: fri for ødelæggende substanser som silikone (f.eks. 
meget relevant ved anvendelse i automobilindustrien)

•  integreret memory-kort ca. 50 m før rullen er tom muliggør et 
rettidigt indkøb

• individuelt tryk på forespørgsel

laio® STRAP 22610
Mål Rivestyrke Ruller / kasse Artikel
16 mm x 1.000 m ca. 450 kg 2 80812

Metalspænde laio® STRAP 22610
Størrelse Stk. / kasse Artikel
B5 1.000 2500

laio® STRAP

kan bare

klare mere



laio® CUT 22910 

en skarp sag
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laio® CUT 22910
TÜV-certificeret sikkerhedskniv

•  med GS-tegn: hjælper internt til bedre arbejdssikkerhed

• brudsikkert ydre af polycarbonat PC 2407

• lav vægt for højere komfort

• egnet til højre- og venstrehåndsbrugere

•  kniv kan uden problemer ligge i lommen (ingen risiko for at 
komme til skade)

• klinge kan bruges fra fire sider  

• let og sikkert skift af klinge

laio® CUT 22910 – sikkerhedskniv
Mål (ca. L x B x H) Farve Artikel
113 x 26 x 9 mm hvid 81437

Reserveklinge til laio® CUT 22910
Stk. / dispenser Artikel
10 82135

laio® CUT

med sikkerhed

en kende

skarpere



laio® CLEAN 86564

en ren sag
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• 200 stærke power-pudseklude af   
 højt kvalitativt fleece

• specielt til håndværkere og industri 

• ekstrem sugeevne, fugtigheds- og løsningsmiddelresistent

• til opsugning af væsker og optørring af  
 urenheder

• enkel håndtering 

• den handy dispenser beskytter kludene imod støv,  
 snavs og fugtighed og utilsigtet afrulning

• refill

laio® CLEAN 86564
ideel til aftørring, polering og rensning

laio® CLEAN 86564 - pudsekludsdispenser inkl.  
1 rulle à 200 power-pudseklude, størrelse 24 x 38 cm

Artikel
86564

laio® CLEAN 86579 - refillrulle à 200 power-pudseklude 
størrelse 24 x 38 cm

Artikel
86579

laio® CLEAN 

lige ved hånden

og ideel at have med

på farten



Et varemærke fra Paul Hildebrandt AG
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laio® DISC folieringsmaskiner 

•  individuelle modeller efter behov

•  fra halvautomatisk begyndermodel EM150 op til  
fuldautomatiske folieringsanlæg DPA900 

• mulighed for anvendelse af powerstrækfolie af høj kvalitet

•  reducering af omkostninger pr. palle ved optimal udnyttelse af foliens ydeevne 

•   individuel justering af foliens spænding på godset (sikrer på bedste vis både meget tunge 
såvel som lette varer)  

•  mulighed for individuel justering af trykket på pallens kanter

• yderligere udstyr og tilbehør på forespørgsel



laio® DISC EM150 

mest valuta for pengene
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laio® DISC EM150
begyndermodel til de prisbevidste

FUNKTIONER
• maks. 25 paller pr. time
• enkel betjening
• mekanisk foliebremse på gummieret bremsevalse  
 med indretning til foliespænding
• flytbar
• automatisk cyklusforløb
• fast stop for rondellen i startposition,  
 med blød start og stop
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
• pallemål (L x B): maks. 1.200 x 800 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal viklinger i bund og top

EKSTRAUDSTYR
• rampe til palleløfter og elektrisk løftevogn  
 (L x B: 1.600 x 1.000 mm) 



laio® DISC EPR150 

med forstærket pallesikringseffekt
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laio® DISC EPR150
begyndermodel til erfarne brugere

FUNKTIONER
• maks. 30 paller pr. time
• enkel betjening
• flytbar
• automatisk cyklusforløb
• forstræk op til 300 % via motordrevet PreStretch-System
• fast stop for rondellen i startposition, med blød  
 start og stop
• folieslæde med sikkerhedsramme
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
• pallemål (L x B): maks. 1.200 x 800 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal viklinger i top og bund  
 uafhængigt af hinanden
• rondellens hastighed
• folieslædens hastighed
• 3 automatiske programmer

EKSTRAUDSTYR
• rampe til palleløfter og elektrisk  
 løftevogn (L X B: 1.600 x 1.000 mm)



laio® DISC S100 

giver hurtigere pallegennemløb
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laio® DISC S100
begyndermodel med mange indstillingsmuligheder

FUNKTIONER
• maks. 30 paller pr. time
• enkel betjening
• flytbar
• robust konstruktion til industriel brug 
• mekanisk foliebremse 
• fast stop for rondellen i startposition,  
 med blød start og stop
• folieslæde med sikkerhedsramme
• kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180°)
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde 
• egnet til nedsænkning i gulv
• pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.000 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal af viklinger i top og bund  
 uafhængigt af hinanden
• rondellens hastighed
• folieslædens hastighed
• 2 automatiske programmer

EKSTRAUDSTYR
• rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm) 
• rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm) 
• rondel med diameter: 1.800 mm til paller op til maks. 2.000 kg
• speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
• sokkel                



laio® DISC SPR18 

kraftpakke med rondel tæt på gulvniveau
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laio® DISC SPR18
komfortmodel til de kompromisløse

FUNKTIONER
• maks. 30 paller pr. time
• enkel betjening
• elektromekanisk foliebremse
• automatisk cyklusforløb
• forstræk op til 200 % via motordrevet PreStretch-System
• fast stop for rondellen i startposition, med blød  
 start og stop
• folieslæde med sikkerhedsramme
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
• levering inkl. rampe
• pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.000 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal viklinger i top og bund  
 uafhængigt af hinanden
• folietilførslens hastighed
• rondellens hastighed
• folieslædens hastighed
• 4 cyklusforløb 
• 33 vikleprogrammer kan gemmes

EKSTRAUDSTYR
• ekstra ramper for tilkørsel fra tre sider 
• speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie



laio® DISC S400 

giver større pallesikringseffekt
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laio® DISC S400
komfortmodel til erfarne brugere

FUNKTIONER
• maks. 30 paller pr. time
• enkel betjening
• flytbar
• automatisk cyklusforløb
• enkel folieisætning med EasyLoad
• forstræk op til 200 % via motordrevet PreStretch-System  
 (250 % eller 300 %)
• anordning til fremstilling af foliebånd
• automatisk folieskæreenhed
• fast stop for rondellen i startposition, med blød 
 start og stop
• folieslæde med sikkerhedsramme
• kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180º)
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
• egnet til nedsænkning i gulv
• pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.000 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal af viklinger i top og bund  
 uafhængigt af hinanden
• folietilførslens hastighed
• rondellens hastighed
• folieslædens hastighed
• 3 automatiske vikleprogrammer

EKSTRAUDSTYR

• rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm)
• rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm)
•  rondel med diameter: 1.800 mm til paller op til maks. 2.000 kg
•  trykplade til let gods
• forlængelse / forkortning af mast
•  speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
•  sokkel



laio® DISC SH400

giver større pallesikringseffekt
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laio® DISC SH400
komfortmodel med speciel rondel til erfarne brugere

FUNKTIONER
• maks. 30 paller pr. time
• enkel betjening
• flytbar
• enkel folieisætning med EasyLoad
• forstræk op til 200 % via motordrevet PreStretch-System  
 (250 % eller 300 %)
• automatisk folieskæreenhed
• anordning til fremstilling af foliebånd
• fast stop for rondellen i startposition, med blød  
 start og stop
• med pladssparende huller i rondel til palleløftere i stedet for  
 pladskrævende rampe
• folieslæde med sikkerhedsramme
• kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180º)
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
• pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.000 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal af viklinger i top og bund  
 uafhængigt af hinanden
• folietilførslens hastighed
• rondellens hastighed
• folieslædens hastighed
• 3 automatiske vikleprogrammer

EKSTRAUDSTYR

• rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm)
• rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm)
•  rondel med diameter: 1.800 mm til paller op til maks. 2.000 kg
•  trykplade til let gods
• forlængelse / forkortning af mast
•  speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
•  sokkel



laio® DISC SP700 

stor brugervenlighed med touchscreen
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laio® DISC SP700
profimodel til kyndige brugere

FUNKTIONER
• maks. 30 paller pr. time
• enkel betjening
• menustyring pr. touchscreen
• flytbar
• automatisk palletæller 
• enkel folieisætning med EasyLoad
• forstræk via motordrevet PreStretch-System 
 (250 % eller 300 %)
• anordning til fremstilling af foliebånd
• automatisk folieskæreenhed
• fast stop for rondellen i startposition, med blød 
 start og stop
• folieslæde med sikkerhedsramme
• kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180°)
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
• egnet til nedsænkning i gulv
• pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.200 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal af viklinger i top og bund  
 uafhængigt af hinanden
• folietilførslens hastighed
• rondellens hastighed
• folieslædens hastighed
• 5 automatiske vikleprogrammer 
• password-beskyttede indstillinger (display)

EKSTRAUDSTYR
• rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm)
• rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm)
• speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
• sokkel



laio® DISC SPA700 

stor brugervenlighed med touchscreen og automatik
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laio® DISC SPA700
profimodel til kyndige brugere

FUNKTIONER
• maks. 30 paller pr. time
• enkel betjening
• menustyring pr. touchscreen
• flytbar
• automatisk palletæller 
• enkel folieisætning med EasyLoad
• forstræk via motordrevet PreStretch-System 
 (250 % eller 300 %)
• anordning til fremstilling af foliebånd
• automatisk folieisætning-, fikserings- og  
 folieskæreenhed
• fast stop for rondellen i startposition, med blød 
 start og stop
• folieslæde med sikkerhedsramme
• kontrolpanel på siden af folieslæden (kan drejes 180°)
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
• egnet til nedsænkning i gulv
• pallemål (L x B): maks. 1.200 x 1.200 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal af viklinger i top og bund  
 uafhængigt af hinanden
• folietilførslens hastighed
• rondellens hastighed
• folieslædens hastighed
• 5 automatiske vikleprogrammer 
• password-beskyttede indstillinger (display)

EKSTRAUDSTYR
• rampe til palleløfter (L x B: 1.000 x 1.000 mm)
• rampe til elektriske løftevogne (L x B: 1.600 x 1.000 mm)
• speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
• betjening pr. fjernbetjening 
• sokkel
• trykluftkompressor



laio® DISC DP900 / DPA900 

svingarmvikler til tungt gods
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laio® DISC DP900 / DPA900
profimodel med mulighed for udvidelse

FUNKTIONER
• maks. 25 paller pr. time
• enkel betjening
• menustyring pr. touchscreen
• kundespecifikt
• forstræk via motordrevet PreStretch-system (op til maks. 300 %)
• automatisk sikkerhedssystem for fast stop
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
• kontrolpanel kan monteres på siden af mast
• kan monteres direkte på gulv 
• pallemål (L x B X H): maks. 1.250 x 1.250 x 2.400 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal viklinger i bund og top
• folietilførslens hastighed
• svingarmens hastighed
• folieslædens hastighed
• 5 automatiske vikleprogrammer
•  flere muligheder for indstilling af foliens startspænding
• password-beskyttede indstillinger via code i displayet 

EKSTRAUDSTYR
• forlængelse af mast
• forlængelse af svingarm
• speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie
•  duo-mast til 2 palleplaceringer ved at dreje masten
• automatisk folieskæreenhed
• rustfrit stål



laio® DISC R500

til usædvanlige pallestørrelser
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laio® DISC R500
robot til krævende brugere

FUNKTIONER
• selvkørende, uafhængig af strømtilførsel
• batteri holder op til 250 paller  
 uden opladning
• menustyring pr. touchscreen
• forstræk via motordrevet PreStretch- 
 system (200 % eller 250 %)
• automatisk folieskæreenhed
• automatisk retur til startposition,  
 med blød start og stop
• nødstop-bøjle på frontside
• fotocelle med automatisk aflæsning af pallehøjde
• pallehøjde: min 500 mm, maks. 2.400 mm
• CE-mærket

INDSTILLINGSMULIGHEDER
• antal af viklinger i top og bund  
 uafhængigt af hinanden
• hastighed
• folietilførslens hastighed
• folieslædens hastighed
• 3 automatiske vikleprogrammer
• password-beskyttede indstillinger via code i displayet 

EKSTRAUDSTYR
• forstræk via motordrevet PreStretch-System  
 (230 % eller 300 %)
• speciel fotocelle til genkendelse af mørke varer / folie



Et varemærke fra Paul Hildebrandt AG
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Dine fordele: 

- økonomisk premiumkvalitet 

- optimal emballage-beskyttelse og -komfort

- proces- og omkostningsoptimering

- innovative produkter

- kompetente kontaktpersoner

- lokal kundeservice

- korte leveringstider


