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Brugt Compact cream filler model CF 4-25/12 -100 
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 . 
Pris ex. Moms.   24.000,-  + levering  
 
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.  
Pris ex. Moms. kr. 6.500,-  
 
Brugt / Serviceret Termo-transfer trykværk type 
Smate date 2 – for trykning af pakkedato, best før 
dato , bruger info. samt stregkoder etc. Printer 
direkte på pakkefolier under pakkeprocessen  -  
kapacitet op til 50 poser  pr. minut .  Maskinen har 
ophæng med foliestyr til 550 mm. bred folie, samt 
justering  til korrekt placering af trykfeltet på 
posen. Tastatur og display til indtastning og 
visning af data mv. Ring for yderligere info.  
 
Brugt  Brdr. Vestergaard  palleløftevogn  med 
løftehøjde op til 70 cm. af op til 1200 kg.  
Gaffellænden er 1100 mm.  og hydraulisk  løfte-
aggregat til manuel betjening – samt bremse ved 
løft over 20 cm fra gulvniveau.  
Pris ex. Moms.  kr.  2.100,-  + levering. 
 
 
Kontakt os  for mere info. : 
tel. +45 40116800  eller  
Mail:  info@nordpack.dk  
Grønstræde  7,  45Nye 73 Højby Sj.  DK 
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EAR-Flap  P15  karton Tape Sealer  for op til 75 mm. bred 
tape.  Maskinen taper i bund og top samtidig, så den er 
klar til palletering.  Max. kartonstørrelse:  50 x 50 x 130 
cm.   I øvrigt inkl. 2 stk. 50 x 50 cm. rullebaner som vist. 
Pris:  fra. 12.500,- ex. Moms og fragt. 
 
EAR-FLAP  P15F  Semi-autom. Kartonholder + Tape Sealer 
med  pneumatisk kartonholder og -indskub af fyldt karton 

Maskinen kræver trykluft-tilslutning,  og  fungerer som 
ovennævnte P15 kartonlukkemaskine. 
 
Med dette pallemagasin slipper I for manuel håndtering 
af EU - helpaller, og de er lette at finde i produktionen. 
Med tastatur vælger du om den skal modtage eller 
aflevere en eller flere paller.  Den fås  også som inline til 
flere palleformater,  og kan placeres over en rullebane til 
automatisk fødning af paller i produktionen. 
 
 
Denne EAR_FLAP  kasserejser + automotiv robot-
emnefylderstation og automatisk kartonlukker + tape 
sealer station, sparer jer for mindst én medarbejder til 
håndtering af kartonner og fyldning af emner som æsker, 
poser ell. Lignende i papkasserne før palletering. 
Ring for supplerende info. 
 
NORDPACK´s Snekkedoseringsmaskine model S2VS-
Maxispeed er ideel til automatisk portionsdosering af 
pulver og granulat på vertikale posepakker og på 
horisontalmaskiner til sachetter + til doypack-maskiner. 
Maskinen er opbygget på en teleskopsøjle med højde-
regulering efter ønsket fyldehøjde etc.  Hvilket også 
muliggør drejning til højre eller venstre ca. 150 gr. i 
forbindelse med produktskifte og rengøring af produkt-
beholder, doseresnekke mv.  Disse + øvrige produkt-
berørte dele i beholderen til kontakt med fødevarer, kan 
let afmonteres for afvaskning i vaskerum under klargøring 
af pakkemaskinen. Rekvirer prospekt på 
info@nordpack.dk   
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Kontakt Flemming for info. 
Mob. +45 4011 6800 eller 
Mail:  info@nordpack.dk  
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Atlanta Synthesi /LP  palleviklestation med drivenhed og 
styreboks på 2.4 m. høj mast samt 3 vikleprogrammer for 
automtisk / manuel aktivering under pakkeprocessen. 
Drejeskive med  1500 mm. diameter,  fås også  udskåret 
til standard  pallelift med 110 cm. gafler for ind- og ud-
transport af pallelæs.Pris ex. Moms. + fragt: fra kr23.000,- 
 
Ear-Flap Model 300 Strækfilmomvikler   til standard 
pallelæs med højder op til 2,4 meter,  Maskinen har 
motor-drevet forstræksystem fra 10 op til 300 % forstræk 

før filmen omvikles,  og den har 6 forskellige viklepro-
grammer som frit kan vælges via tastaturet.  
Kapacitet:  Op til 22 EU-paller / time semi-automatisk. 
 
 
 
Rustfrit understel til posesvejsemaskine med justerbar 
højderegulering af konsol og bord (1200 mm) til  
posefyldning og topsvejs.  Kan leveres med 4 låsbare hjul 
for fleksibel transport til forskellige jobs. 
Pris inkl. Posesvejser:  Kr. 8.500,- + moms og fragt. 
 
 
 
Intuitive robotarme (cobots)  for automatisk emne-
håndtering af emner op til 3 kg.  De kan programmeres 
ved hjælp af håndføring  eller via tastatur, og er velegnet 
til håndtering af emballage og emner ved pakkeborde 
eller lignende.  Ring for mere info.   
Pris ex. Moms.:  fra kr. 40.000,-  + montage  
 
Rustfri knive til  flere Posepakkemaskiner:   f. eks. til     
Hamac-Bosch 175 H,  Rovema VP MVP 180- 250  m. fl.                      

Hassia- Redatron  Flxibag  



 
Pakkemaskine udsalg  juni 
2022 fra lager i Højby Sj.  
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HUSK,  Vi leverer teknisk service og lovpligtig 
sikkerhedstjek på de fleste pakkemaskiner – efter 
nærmere aftale / tilbud. 
 
Med mere end 30 års erfaring på pakkemaskinområdet 
Deler vi gerne ud af løsninger, hvis noget driller eller nye 
pakkeopgaver ønskes iværksat. 
 
Vi har mange slid- og reservedele på lager, og et stort 
netværk som kan levere  el-komponenter, elektronic og 
maskindele fra dag til dag. 

Kontakt os for info:                
Mobil:  +45 4011 6800            Grønstræde  7,   4573  Højby  SJ.  
Mail:  info@nordpack.dk                Besøg:     Kun efter aftale ! 


