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Nyt og brugt udstyr fra NORDPACK.DK. 
Nedsatte priser indtil 20. marts 2021 

 
Brugt Compact cream filler  model CF 4-25 ml: 
Automatisk fyldemaskine til tubefyldning  eller til  
fyldning af våde produkter i sachetter på 
automatisk pakkemaskine. 
Maskinen har indbygget PLC styring og kan også 
anvendes som selvstændig bord-fylder til flasker . 
 
 
Brugt Elmoprint M30 Trykværk til kliche eller typer 
i trykklods med 3 spor til pakkedato, exp. Date, Lot 
nr. etc.  Anvender termisk farvefilm for varmetryk 
direkte på alle folietype under pakkeprocessen. 
Serviceret og køreklar via signal fra pakkemask.  
 
 
Brugt Hugo Beck krympetunnel model SL 22/600 
Med rustfri stålbeklædning og justerbare ben og 
hjul. 
Maskinen har 500 x 260 tunnelåbning og hhv. 6 og 
9 kW varmeeffekt, temperaturregulering  op til 
210 gr. C. samt rullebånd med hastigheds-
regulering. 
 
Fabriksny Ear-Flap  Pallet Wrapper model  300 
For EU- og US- paller.  Autom. højde max. 2,4 m. 
Samt motordrevet filmforstræk op til 300 %, og 6 
– 8 vikleprogrammer i PLC + Sooft Start/Stop pos. 
En robust og pålidelig maskine for 5 – 24 paller/ t. 
Rekvirer brochure og aktuel pris + lev tid nu – Tak. 
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Kontakt Flemming nu:  Mobil  +45 4011 6800 eller  
Mail:  info@nordpack.dk  Besøg:  Kun efter aftale  
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Brugt Elwis Pack V6 Banderolesvejser med autom. 
emneindføring  fra venstre side + emneindskub.  
Foliebredde max 600 mm. 
Styring autom. med Panasonic PLC.  
 
 
 
 

Brugte formatsæt til de fleste vertikale 
posepakkemaskiner + visse reservedele for do.  
F. eks. Til posebredde 10 cm op til 22. cm  + 1 stk. til 
Hassia-Redatron 34 cm posebredde. 
Pris ex. Moms og fragt:   Fra kr. 1.200,- 
 
 
Demo- pallevikler type Nissenet  med udskæring til 
standard pallelift  incl. Drivstation som vist på foto, og  
Motorstyring via frekvens regulering  til justering af 
hastighed  + softstart.. 
Pris ex. Moms. afhentet =  kr. 7.500,- 
 
 
Brugt Smart date 2 Termo-transfer Printer med 
folieophæng til 550 mm bred planfolie. 
Trykker pakkedato, udløbsdato , stregkode og 
anvendelses-info direkte på foliebanen, ved hjælp af 
pikmenteret film i 52 mm bredde. 
Printeren programmeres via tastaturet i styreboxen. 
 
 

Fabriksny Tape-forsegler til papkartoner, med lukkeudstyr 
og  50 x 50 cm  kraftig rullebane for og bag på maskinen, 
samt let bredde- og højdejustering op til 50 cm.  
Tape forsegler automatisk i bund og top samtidig  op til 
20 kartoner pr. minut. 
Demo-maskine sælges for kr. 14.500,- ex. Moms ab. Lager 
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2 stk. Brugt Hamac-Bosch 175 H  Transwrap  
posepakkemaskine med fotocellestyring til fortrykt folie, 
samt ældre M80 trykværk fra Elmoprint ApS. 
Maskinen er monteret med formatsæt til 16 cm bred 
pose, og poselængde er variabel =  80 -360 mm. 
Supplerende brugte formatsæt i rustfri stål, op til 190 mm 
posebredde kan tilkøbes for kr. 2.000,- pr. sæt. 
Begge maskiner er velholdte og kan ses i drift efter 
nærmere aftale.     Afhentningspris ex. Moms. kr. 14.500,- 
Original manual medfølger   
 
 
Mj Kegleblander for 250 kg. Pr. batch og autom. drift 
Samt pneumatisk udtømning i keglebunden . 
Alt er fremstillet i syrefast rustfrit stål, incl.  3 m. højt 
understel til vertikal opstilling. Frihøjde under keglen er  
Ca. 1,55 m.    I øvrigt monteret med kraftig gearmotor og 
vertikal mixersnegl, samt styrebox til manuel- og autom. 
drift.  Sælges for kunde. Ring for yderligere info.  
 
 
Fabriksnyt Understel med justerbart ophæng til bord  
eller impulssvejsemaskine for svejselukning af alle typer 
plast-poser med ståbund eller flad bund. 
I øvrigt med vinkelbordplade  L.= 120 cm i rustfrit stål til 
placering af poser kontrolvægt mv. i forbindelse med 
posefyldning ..  Alt er fremstillet i rustfrit stål. 
Pris ex. Moms.  Kr.  4.500,-  
 

Flexibel rullebane-sektion 1250 x 599 mm med kraftig 
understel og variabel højdeindstilling  650 – 900 mm. 
Med 2 sektioner kan man danne 90 gr. Sving. 
Alle dele er overfladebehandlet med Crohm,  Nikkel eller 
Pulverlakering, Alle ben er monteret med drejelige hjul  
og Totalbremse.  Pris ex. Moms og lev.  fra Kr. 2950,-  
 
 
Kontakt Flemming på Mobil  +45 4011 6800 
Evt. mail:  info@£nordpack.dk    Besøg:  Kun efter aftale. 
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