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100% POST CONSUMER GENBRUGSPLAST

OP TIL 6 ÅRS LEVETID VED NORMAL BRUG

PRODUCERET I DANMARK AF DANSK GENBRUGSPLAST

STANDARD EUR PALLEMÅL

FULD TILBAGEKØBSGARANTI

FLEKSIBILITET - INNOVATION - PRÆCISION

MV Plast ApS er stolte af at kunne præsentere vores egen dansk producerede plastpalle,
der er lavet af plastaffald, som stammer fra den danske husholdning.
Plasten vaskes igennem en særlig proces og omdannes til granulat, hvorefter vi med
vores specialbyggede sprøjtestøbemaskine kan producere formstøbte plastpaller i et
hårdt, bæredygtigt og slidstærkt materiale.

Få en bæredygtig
produktion og spar
24,2 kg CO2 ift.
palle af ny plast.

SPECIFIKATIONER
Mål:

1200 x 800 x 150 mm.

Vægt:
Materiale:

11,0 kg.
100% dansk genbrugsplast i primært PP/PE

Statisk belastning:

4.000 kg.

Dynamisk belastning:

1.500 kg.

Belastning i reol:
Temperaturbestandighed:

Må benyttes til indpakkede fødevarer.
Kan også produceres i ønskede størrelser og varianter.

500 kg.
-20 til +60 °C

Hvem er vi?
MV Plast ApS blev grundlagt i Randers i 1998 af brødrene Mogens og Michael Velling,
som stadig er ejere af virksomheden.
Fra en beskeden opstart i små lokaler, er vi for nogle år siden flyttet til mere tidssvarende
omgivelser, og har på det seneste optimeret maskinparken betragteligt.
Vi leverer totalløsninger, hvor vi er med lige fra designfase til færdigmontage og
forsendelse af de enkelte varer.
Vores moderne maskinpark med høj automatiseringsgrad, sammen med vores mangeårige
ekspertise, sikrer et konkurrencedygtigt produkt på pris såvel som kvalitet.

Hvad kan vi, udover paller?
Fra en håndfuld til flere millioner.
Formstøbte komponenter laves med største nøjagtighed, i serier fra ganske få til flere
millioner. Sprøjtestøbning foretages med flere forskellige typer plast med vores
avancerede produktionsapparat. Den flydende plast bliver under højt tryk sprøjtet ind i
præsisionsbearbejdede forme med et lukketryk fra 20 til 2.200 ton.
Komponenterne leveres i ren plast eller i kombination med andre materialer. Emnerne kan
veje fra få gram til ca. 15 kg.
Hele processen er automatiseret med bl.a. avancerede 6-akslede Fanuc-robotter. De
arbejder driftsikkert og holder produktionsomkostningerne effektivt nede.
Virksomheden har stor erfaring i sprøjtestøbning af plastemner, der efterfølgende skal
forkromes for en blank finish.

Vore kunder
Vores kunder findes i mange forskellige brancher.
Møbelindustrien
Dental

Emballage

Landbrugsmaskiner

Elektronik
Brugskunst

MV Plast ApS
Mirabellevej 9
DK-8930 Randers NØ
+45 86 42 42 40
mail@mvplast.dk
www.mvplast.dk

FLEKSIBILITET - INNOVATION - PRÆCISION
MV Plast Aps er en førende leverandør af formstøbte komponenter i serier fra ganske få til flere millioner.
Sprøjtestøbning foretages med flere forskellige typer plast med vores avancerede produktionsapparater.
Med mange års erfaring indenfor plast og sprøjtestøbning er MV Plast Aps en strategisk samarbejdspartner i
udviklingen af nye plastemner.

