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Packning av kartonger

Logistik som hjälper Er

Service

•  Vi tar ansvar för det vi levererar

•  Vi har därför vårt eget serviceteam. De finns till 
hands för installation, service och akuta repara
tioner av era maskiner.

•  Vi finns i Sverige och Danmark för att kunna 
 garantera Er en stabil packprocess oavsett 
 vad som händer. 

Hos Vangby får du helheten 
– Maskiner, Material och Service!

Vangby levererar professionella packmaskiner till i stort sätt alla produkter som skickas i kartonger. 
Det finns en uppsjö av maskiner i olika konfigurationer för att säkra gods i kartonger samt försluta kartonger.

Möjligheterna är många, det är Era behov och önskemål som styr. 
Låt oss gemensamt gå igenom Er packprocess, samt vad den skall klara imorgon. 

Baserat på detta tar vi fram lösningar som kan innehålla:
• Maskiner som matchar behovet
• Fyllnadsmaterial som passar med era produkter
• Transportband
• Serviceavtal
…samt vad mer ni kan tänkas vara i behov av.
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Pappersfyllnad kan användas för både tunga och lätta 
produkter. Det finns maskiner och material för alla 
möjliga papperslösningar. .

Fyllnadsmaterial Fyllnad med luft Fyllnad med papper
Under rubriken fyllnadsmaterial erbjuder vi 
lösningar med luftkuddar alternativt papper. 
Tillsammans hittar vi det som är optimalt för 
Er packprocess och Era produkter. 

Maskiner för luftkuddar för att beskydda, 
topp/bottenfyllnad eller för att rulla in produkter.



Vi har tejpmaskiner som klarar högt tempo, med 
olika kassetter för möjlighet att applicera tejp av 
olika dimensioner. Tejp kan vi erbjuda med olika 
egenskaper avseende vidhäftning, färger, med eller 
utan tryck etc.

Vi erbjuder flera lösningar för att försluta kartonger. 
Här finner du ett urval av vårt sortiment inom band 
och tejp.

Maskiner för bandning av alla möjliga storlekar på 
kartonger. De finns i utförande semi eller fullauto
matisk. Band tillhandahåller vi i olika färger, dimen
sioner, med eller utan tryck etc.

Förslutning av kartonger Förslutning med band Förslutning med tejp



• Vi Erbjuder hjälp med hela emballagekonceptet i packprocessen: Maskiner, Material & Service!

• Vi har lösningar som passar för alla storlekar av verksamheter, från den lilla startup verksamheten till stora centrallager eller TPL. 

• Vi har mer än 20 års erfarenhet av packprocesser och gör allt för att hjälpa våra kunder att utvecklas inom vårt expertområde.

• Ingen förstår Er verksamhets behov bättre än ni. Kontakta oss så kan kombinera våra kunskaper och tillsammans finna lösningarna 

  som utvecklar Er! 

Tel: +46 (0)36 47010
info@vangby.se
www.vangby.se

Vangby är specialister på emballage 
och samtidig totalleverantör av maskiner och service!


