
KNYTSÄCKAR

Med San Sac knytsäckar skapas tydliga
system för källsortering – en förutsättning 
för att erhålla rena fraktioner. Systemet 
med olikfärgade säckar gör att transport till
sorteringsanläggning kan ske tillsammans,
vilket gynnar transportekonomi och miljö.

7985-90

7985-2410

7985-2410

7985-240F

7985-2415

Säckarna tillverkas av återvunnen polyeten
och är försedda med knythandtag för enkel
förslutning. Perforeringen gör det lättare att
pressa luft ur säcken och tillåter komprimering
i sopbil utan att säcken brister.
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Våra säckhållare för knytsäckar och vår modulupp-
byggda källsorteringsvagn hjälper Dig att utforma ett
passande system. På källsorteringsvagnen kan Du
blanda olika typer av säckhållare och säckar samt
komplettera med vår sorteringsbox 25 lit.
Knytsäckar finns med många olika budskap. Dels
för namngivna fraktioner, dels med färgband för
eget val av fraktion. Förtydliga med våra dekaler. 
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Knytsäckar



Artikel nr Beskrivning

Knytsäckar 240 lit av återvunnen transparent polyeten
Försedda med knythandtag för enkel förslutning samt perforerade för att 
kunna komprimeras. Mått: 460/410 x 1600 x 0,06 mm.
10 st/rulle, 12 rlr/kartong, 20 kart/pall.

40-135086 Returplast
40-135220 Pallemballage, transport- & krympfilm
40-135221 Metallförpackningar
40-135222 Papper/Kartong
40-135223 Orangeinfärgad ”Övrig plast”
40-135224 Hårda plastförpackningar
40-135027 Utan tryck
40-135028 Utan tryck, ej perforerad

Säckhållare för 240 lit knytsäck

7985-240F Säckhållare för knytsäck 240 liter, förzinkad. 
Med förminskningsring som motverkar återfjädring.

7985-240 Säckhållare avsedd för knytsäck 240 liter, förzinkad.
7985-2410 Hållare för säckrulle
7985-90 Märkplåt för dekalstorlek 148x170 mm
7985-2415 Hjulsats Ø 65 mm, för eftermontage

Källsorteringsvagn för lager, industri m m
Moduluppbyggd källsorteringsvagn. Underrede art nr 7990-01 kompletteras 
med de typer av säckhållare och boxhållare som önskas i det enskilda fallet. 
Alla detaljer elförzinkade.

7990-01 Underrede försett med 2 st bromsade länkhjul samt 2 st fasta hjul, Ø 125 mm.

7960-160Ö Säckhållare med klämring för 125-160 lit säck, exkl lock.

7960-1601 Lock för art nr 7960-160Ö

7981-00 Märkplåt för montering på säckhållare 7960-160Ö. 
För dekalstorlek 148 x 170 mm.

7985-240Ö Säckhållare för 240 lit knytsäck

7985-2405 Förminskningsring till säckhållare 7985-240

7985-90 Märkplåt för montering på säckhållare 7985-240
För dekalstorlek 148 x 170 mm.

79-225 Boxhållare för 2 st sorteringsboxar 25 lit (lev separat). 
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Rätt till konstruktions- och sortimentsförändringar förbehålls.

7960-160Ö

7990-01

7985-240Ö

79-225
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