
Slip Sheets

TRANSPORTFÖRPACKNINGSLÖSNING

Lastark för pall lös hantering

Sustainable packaging is your contribution to the environment

BESPARINGAR

• Material
•  Frakt
•  Hantering
•  Lagerhållning

FÖRDELAR

• Lätt
•  Hygieniskt
•  Träfritt
•  100% återvinningsbart
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Återvinning; Ditt bidrag till miljön
Eltete Slip sheets är producerade av flera lager kraftliner. De kan ersätta tunga, skrymmande och dyra plast och träpallar.

FÖRDELAR MED SLIP SHEETS:
• Reducerar kostnader för material, frakt,
 arbetskostnad, reperation, lagerhållning och
 återvinningskostnader.
•  Miljövänligt, träfritt, hygieniskt och 100 %
 återvinningsbart.
•  Kan användas med standardtruckar utrustade
 med Push-pull aggregat, rulltruckar med
 moderna transportband.
•  Idealisk för både inhemska och internationella 

speditörer

SÄG ADJÖ TILL:
• Dyra pallar.
•  Behandling av träpallar.
•  Returnering och utbyte av pallar.
•  Reperationer och försvunna pallar.
•  Farliga spikar / nitar och träflisor.
•  Ohygieniska pallar.
•  Kontrollkostnader för cirkulerande pallar.

MERA OM VAD MAN KAN SPARA:

Materialkostnaderna blir avsevärt mycket lägre
om man använder slip sheets istället för träpallar.
Du får dessutom mer utrymme på pallen.

• Besparingen på materialkostnaden blir
 80 % eller t.o.m mer om man jämför
 med träpallar.
•  Bättre användning av utrymmet i container
 och övriga lastutrymmen som genererar
 till en lägre transportkostnad.
•  Slip Sheets har en låg vikt, vilket innebär
 låga kostnader vid flygfrakt!
•  Slip sheets kräver bara en liten lageryta
 vilket reducerar lagerhållningskostnaden.
   

1,000 stycken Slip Sheets = 1 m3

1,000 stycken träpallar = 70 m3

Med slip sheets har du 100% återvinning, och 
hygieniska transporter. Det är inte bara bra för 
företagets ekonomi utan även för företagets image!

PULL PUSH

1000 
SLIP SHEETS 

10 
PALLAR



Återvinning; Ditt bidrag till miljön
ALLT BEHÖVER INTE FÖRÄNDRAS

Genom att använda slip sheets kan du hantera godset
som tidigare I din lagerlokal.

1. Lägg bara ett slip sheets ovanpå träpallen.
2. Placera godset på slip sheets.
3. Hantera pallarna i ditt lager med en vanlig  

gaffeltruck, precis som du alltid har gjort.
4. När du skall lasta en container eller en lastbil  

behövs en speciell anordning för att gripa tag i 
arken och lasta den i containern/lastbilen.

5. Träpallarna stannar kvar på företaget och kan  
användas om och om igen.

6. Genom detta sätt har du vunnit utrymme för att 
lasta mer gods och sparat pengar på pallkostnader!

FALL STUDIE:

En av våra kunder packar gods i små lådor. Innan denna
kund använde slip sheets, krävdes 52 containers per år. 
Efter att ha tagit slip sheets i bruk, krävdes endast 44 
container per år som resulterade i en materialkostnads 
sänkning på 83% och sänkning på transportkostnader 
med 15%. Denna besparingen täcker kostnaden för 
push-pull anordningen på ett kvartal.

Vår kund har varit mycket nöjd med detta systemet, som 
också har inneburit flera andra fördelar för företaget. 
Tänk dig ett företag med fler pallar!  På  årsbasis kommer 
besparingarna bli enorma!

Transportera mera gods, inte pallar!

Lätt att hantera på lagret

SPARA RUM…
…T.O.M. VAR FEMTE 
CONTAINER GRATIS!

LÅT OSS KALKYLERA, HUR MYCKET DITT
FÖRETAG KAN SPARA MED SLIP SHEETS!



Eltete TPM Ltd (Transport Packaging Materials) är en global kartongpappkonverterare  och en 
ISO certifierad leverantör av 100 % återvinningsbart transportförpackningsmaterial. Den egna 
ingenjörsavdelning gör det möjligt för oss att reagera snabbt på kundernas önskemål.

Med erfarenhet sedan 1974, gör oss till experter på behoven ute på dagens marknad. 
Innovativa och högkvalitativa förpackningslösningar tillverkade av kompakt kartongpapp 
marknadsförs till över 60 länder genom Eltetes försäljningsorganisation. Med 19 fabriker i 15 
länder är vi nära våra kunder.

Eltete TPM är en av de ledande producenterna  av kantskydd och hållbara förpackningslösningar 
i världen.
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Eltete TPM Sweden AB  |  Lagastigsgatan 6  |  SE-28732 Strömsnäsbruk  |  Tel. +46 (0)433 210 50  |  Fax. +46 (0)433 210 56  |  eltete.info@telia.com  |  www.eltete-tpm.com

Huvudkontor
Eltete TPM Ltd
P.O.Box 94
FIN-07901 
Loviisa, 
FINLAND
Tel. +358 (0)10 505 6450
E-mail: info1@eltete.com
Internet: www.eltete.com

ÄR SLIP SHEETS NÅGOT FÖR ER?
Slip sheets går att använda till de flesta produkter. De 
flesta typer av industrier som idag använder pallar kan 
använda slip sheets. P.g.a den snabba förändringen på 
världsmarknaden, speciellt sedan ISPM 15 genomförts, 
har efterfrågan på slip sheets ökat avsevärt i hela världen, 
eftersom slip sheets inte behöver behandlas som trä. De är
mycket lämpliga för export.

HUR HANTERAS SLIP SHEETS?
När du skall använda slip sheets, behöver du ett 
specialaggregat, både för att sända och ta emot gods. 
Denna anordning är lätt att använda och passar på alla 
standard gaffeltruckar. Investeringen betalar sig själv, 
eftersom du sparar in på materialkostnaderna.

Teknik:
• Eltete kan leverera olika tjocklekar, allt efter kundens 

behov.
•  Slip Sheets är också utrustade med PE på en eller 

båda sidorna för skydd mot fukt.

Det finns olika tillbehör, för hydrauliska och icke hydrauliska
system:

Du kan få en push-pull anordning från din närmaste
truckleverantör. På mindre än en minut kan man byta ut
standard truckgafflar mot rollerforks som kan användas
utan hydrauliksystem.

För mer information kontakta oss!

ANVÄND MILJÖVÄNLIGA 
MODERNA FÖRPACKNINGAR

Lasta mera gods utan skrymmande pallar

Eltete - yrkesverksamma inom 
transportförpackningar sedan 1974

Push-Pull device

RollerForks
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