
• Monteras på 10 sek och är < 8 cm i hopfällbart läge 
(pallen ej inkluderad).

• Boxen kan ha valfri höjd upp till 115 cm. Vikten är 
11-21 kg beroende på material och höjd + vikten på 
pallen.

• Nycosleeve kan levereras med avtagbar långsida för 
lastning från sidan.

• Olika tjocklekar på materialet i kragen=sleeven kan 
väljas beroende på önskad förmåga att klara belast-
ning. Därigenom kan man påverka pris och vikt.

• Boxen har exakt samma innermått som en EUR-pall-
krage i trä, vilket gör att Ni kan återanvända alla mel-
lanlägg och andra typer av inreden.

• Kan levereras med eller utan plockluckor och med 
Nycopacs patentsökta lucklås som gör det möjligt 
att öppna/stänga luckan med en hand samt att den 
håller helt tätt.

• Tål hög statisk belastning = <2,5 ton (materialtjock-
lek=10mm). NycoSleeve kan levereras för använd-
ning med träpall eller plastpall. Verktyget är konstru-
erat så att det enkelt kan anpassas till olika typer av 
plastpallar.

• Sleeven = kragen är producerad i BubbleGuard, lock 
och tråg är producerat i vakumformad polykarbonat. 
Allt är 100% återvinningsbart.

• Eftersom kostnaden att ändra eller göra nya verktyg 
är begränsad kan vi göra skräddarsydda pallboxar 
till bra priser och i relativt korta serier.

Produkter som transporteras och lagras behöver skyddas på olika sätt. Vi har därför 
tillsammans med en av Sveriges mest krävande emballageanvändare, tagit fram en 
funktionell pallbox, som uppfyller de tuffaste kraven vid transport och lagerhantering. 
De största fördelarna för kunden ligger i själva retur-hanteringen, genom den långa 
livslängden, lättheten att fälla upp och fälla ihop, den låga vikten och de små dimen-
sionerna. Det är resultatet av omsorgsfull design och noggrant materialval. Följande 
egenskaper är viktiga:

NYCOSleeve är den tåligaste och mest funktionella pallboxen
/pallcontainern på marknaden
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Uppfälld NYCO Sleeve

Hopfälld NYCO Sleeve (höjd 8cm + pall)

Nycopac AB
Sankt Annegatan 4, 2tr  Telefon: +46 (0)155 98050   Fax: +46 (0)155 210504
611 34 Nyköping, Sweden E-post: info@nycopac.se  Webb: www.nycopac.se


