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Öppna och förslut med
våra verktyg

Vi utvecklar inte bara
”förpackningar som gör livet enklare”,
vi gör även tillbehör som hjälper dig
att öppna och försluta våra
produkter. Vi har allt från enkla
burköppnare till kraftfulla öppningsverktyg för professionell användning.
För att stänga locket kan du
använda några av våra beprövade
förslutningsverktyg som är noga
testade för snabb och enkel
förslutning.

Öppnare
Duraline™ öppnare

Art.nr. 24999075

Öppnaren som passar till vår nya serie Duraline™.

Spännbandsverktyg combi

Art.nr. 24999016

Ett verktyg som förenklar vid öppning och förslutning av
spännband och spännbandslock. Har ett plasthandtag för ökad
greppvänlighet.

Universal mini

Art.nr. 24999199

Ett smidigt verktyg som kan levereras integrerat i L-locken.
Passar utmärkt till vår L serie och till våra cylindriska
0,125-6 liters burkar.

Universal pocket

Art.nr. 24999038

Verktyget som passar till vår serier Duraline™, L och alla våra
cylindriska burkar

Universal pro

Art.nr. 24999074-1

Fungerar som verktyg till våra serier L och till våra cylindriska
0,125-6 liters burkar. Verktyget är dessutom försett med ett
plasthandtag som gör den mycket användarvänlig.

Nabblocksöppnare

Art.nr. 24999070-1

En öppnare till nabblock försedd med plasthandtag som gör den
mycket användarvänlig.

Övrigt
Universal combi

Art.nr. 24999204

Universal kombi är en hållare till burkens handtag vid skakning.
Då den är försedd med en magnet kan den lätt monteras på burken.
Produkten fungerar också som en öppnare till vår L serie och till våra
cylindriska 0,125-6 liters burkar.

Skakplattor

Art.nr. 24999051; 220 mm x 20 mm
Art.nr. 24999143; 220 mm x 8,5 mm
Art.nr. 24999193; 140 mm x 17 mm

Kan med fördel användas till lock och botten vid extrem skakning för
att skydda materialet. Plattan är tillverkad i mjukt och flexibelt material.

Kombinationsring

Art.nr. 24999050

Används för att sätta ihop två emballage vid 2-komponentprodukter.
Passar till våra 0,33-1,5 liters burkar i Ø105 mm.

Förslutningsverktyg
Nabblocksförslutare
för montering

Nabblocksförslutare
pneumatisk

Nabblocksförslutare
manuell

Art.nr. 24999163

Art.nr. 24999164; 2,5-6 liter
Art.nr. 24999159; 10-25 liter

Art.nr. 24999162; 2,5-6 liter
Art.nr. 24999158; 10-25 liter

En förslutare som monteras i fyllnadslinjen eller på en pneumatisk cylinder med
M24-gänga. Krävs en 125 mm pneumatisk
cylinder burk och ett lufttryck på 5,5 bar.
Förslutare är anpassad för 10 liter till
25 liter.

Ett förslutningsverkyg som är försedd
med anpassad luftcylinder.
Klarar att försluta alla våra nabblock.

Manuellt förslutningsverktyg anpassat
till våra nabblock med undantag av
UN-artiklar.

Lockförslutare pneumatisk

Art.nr. 24999205; 0,33-10 liter
Art.nr. 24999206; 2,5-25 liter
Förslutaren finns i två utföranden; en variant som passar till emballage från
0,33 liter till 10 liter och en variant som passar emballage ifrån 2,5 liter till
25 liter. Om ni har andra önskemål så finns möjlighet till en anpassad förslutare.
Förslutaren är mycket lämplig att använda vid förslutning av trycklock och
EasyOpen-lock.
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Denna broschyr är tryckt på papper från
FSC-märkt trä. FSC, Forest Stewardship
Council, är en internationell organisation
som främjar ett miljöanpassat, socialt
ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt
bruk av världens skogar.

