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Storsäckar 
 
1. Standardsäckar 
 
Vårt storsäcksortiment består sig av standardsäckar och kundanpassande specialsäckar. Vi syftar på att hålla 
standardsäckar i lager åtminstone ett sampel och en måttlig leveransmängd. Som våra standardsäckar har vi 
valt våra mest typiska modeller och dom är till hand med början från 10 stycken.  

 

 

Art. no. 
Yttre mått 

(cm) 
Lyftöglor SF SWL (kg) Topp Botten Material 

BPUNI80 80x80x80 4 5:1 1000 krage plan  ej laminerad 
BPUNI100 90x90x100 4 5:1 1000 öppen plan ej laminerad 
BPUNI115 90x90x115 4 5:1 1500 öppen plan ej laminerad 
BPUNI110 90x90x110 4 5:1 1000 krage plan laminerad 
BPUNI130 90x90x130 4 5:1 1000 krage plan ej laminerad 
BPUNI160 90x90x160 4 5:1 1000 krage plan ej laminerad 
BPUNI200 90x90x200 4 5:1 1000 krage plan ej laminerad 
BPROUHE135 90x90x135 4 5:1 1000 krage tömningsstos ej laminerad 
BPROUHE160 90x90x160 4 5:1 1000 krage tömningsstos ej laminerad 
BPPUTKI135 90x90x135 4 5:1 1000 fyllningsstos tömningsstos ej laminerad 
BPPUTKI160 90x90x160 4 5:1 1000 fyllningsstos tömningsstos ej laminerad 
BPPUTKI115 93x93x115 1 5:1 1000 fyllningsstos tömningsstos laminerad 
BPBIO1002L 90x90x100 2 5:1 550 öppen plan  med innersäck 
BPOS105 70x70x107 2 5:1 1000 öppen plan ej laminerad 
BPKLAPI 97x97x110 4 5:1 750 öppen plan ventilerad/nät 
BPKLAPI110V 97x97x110 4+4 6:1 750 öppen plan nät 
BPKLAPI150PL 100x100x150 4+2 6:1 1000 öppen plan ventilerad/nät 
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2. Anpassade storsäckar 
 
Vi implementerar storsäckar på grund av kundernas önskemål. Storsäckens struktur och mått är fullständigt i 
kundens beslut. Tillsammans kan vi planera en storsäck som är passlig rakt till ert behov. Om ni har en 
fungerande storsäckmodell, kan vi alternativt gärna erbjuda en analog eller utveckla tillsammans den vidare. 
Vi levererar alltid ett modellstycke till accepterande före produktionen. Ytterligt har säcken alltid 
testlaboratoriums accepterande. I anpassade storsäckar är minimumbeställningsmängd endast 100 stycken. 
Alla storsäckar lyckas också vid behov att vara livsmedelbehörigheta.  
 
• Materialen: Produceras av laminerad eller utan laminering vevad PP tyg, som kan vara rundvevad eller 
planvevad. Materialens vikt kan bli anpassad på grund av krävt kapacitet eller användningsområden.   
• Innersäck: Storsäckarna är till hands både med innersäck eller utan. Innersäcken kan fästas fast i 
yttersäcken och förblåsas vid behov. Flera alternativ i form och tjocklek.  
• SWL/maximumlast: 200 kg – 2000 kg 
• SF/säkerhetsfaktor: 5:1, 6:1 och UN -accepterad 
• Trycket: 1-4 sidor, 1-4 färg 
• Dokumentficka: storlek, läget och typet får beslutats 
• Lyftöglor: Eftersökt långa och tjocka, i 4- punkt nåtens rikt eller över hörnet.  
• Stygnet: Sömmens stygntyp har en framstående intryck på storsäckens uthållighet och kompakthet.  
• Flera strukturalternativ i över- och nederdel 
 
1- och 2-punkt storsäckar 
1- och 2–punkt storsäckar kan produceras av planvevad eller rundvevad material laminerad eller utan 
laminering. Dom är lätta även som en person att behandla och dom är ofta en billigare lösning i jämförelse 
med 4-punkt, särskilt vid stjärn botten då bottnen är producerad av samma material som säckens stam. För 

att få storsäcken att hålla fukten, kan det lagas en innersäck som kan vara lös eller fästad i storsäckens punkt.  

    

öppen fyllningsstos (sytt i 
lyftöglorna) 
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4 – punkt storsäckar 
4 – punkt storsäckar kan produceras laminerad eller utan laminering. För att få storsäcken att hålla fukten, 
kan en innersäck vara lös eller fästad i yttersäcken vid syende eller limmande. Storsäckens sömmar kan också 
göras dammtät.  

 

    
öppen fyllningsstos krage ventil och fyllningsstos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
plan botten tömningsstos konisk botten, 

tömningsstos 
krage tömningsstos med 
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Lösningar 
 
Q-bag 
 
Med hjälp av inre 
förstärkningar håller 
storsäcken sin form 
och rundas inte vid 
fyllningen. Så tar 
storsäcken mindre 
utrymme och 
fraktavgift i 
jämförelse med 
vanliga storsäckar. 

Rundvävda 
 
Speciellt i 
rundvävda 
storsäckar är 
punkterna 
typiskt sytt över 
hörnen. 

Till tunga belastningar 
 
Storsäckens punkts 
försättning kan göras att 
gå genom bottnen, så att 
storsäcken kan hålla stort 
vikt.  

D-punkt 
 
Från hörn till hörn 
färdande D-punkt 
lättar storsäckens 
behandling. 

Ventilerade  
 
Storsäckarna 
kan också 
produceras av 
ventilerande 
porös material. 

  
 

  

Utöver dom här kan vi genomföra också andra alternativ, till exempel antistatiska-, ESD- och filtrerande 
storsäckar. Fråga mera!  
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