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LÖNSAMHET KAN MÄTAS I KILO. 
ETT KONCEPT FÖR LÄTTA 

TRANSPORTER.

  LWP är Nefabs lättviktspallkoncept. Lätta, starka 

och klimattåliga pallar som är flexibla både vad gäller 

utförande och storlek. Vi tycker nämligen att alla företag 

ska ha möjlighet att välja ekonomiskt och miljömässigt 

vettiga alternativ, oavsett produkternas egenskaper. Där-

för har vi skapat ett koncept där du, med vår hjälp, kan 

bygga en pall med optimerat produktskydd och minimal 

vikt. Istället för att alltid tänka  i ett standardutförande 

får du möjlighet att utnyttja lättviktspallens alla fördelar 

fullt ut. Nefab LWP ger stora besparingar vid alla trans-

porter där vikten är kostnadsdrivande. Flygfrakt är det 

vanligaste användningsområdet. Med sin låga vikt och 

smidiga hantering har Nefab LWP också sin självklara 

plats i andra sammanhang; själva använder vi den som 

internpall i vår egen produktion. Tänk kreativt!
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NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR  
VS  

TRADITIONELLA TRÄPALLAR

NEFAB LÄTTVIKTSPALLAR  
VS  

ANDRA LÄTTA PALLAR

• LÄTT: Helpallsformat 1200x800 mm väger ca 10 kg att jämföra med EUR- 

 pallens 25 kg. Möjliggör därmed stora besparingar vid flygfrakt.

• TRÄFRI: Bidrar till den låga vikten. Pallar i plywood suger heller inte åt sig fukt  

 som riskerar att höja vikten ytterligare. Med LWP undviks också fytosanitära  

 problem (ISPM 15).

• STARK: Väljer du en pall i plywood får du en tålig produkt som klarar lager- 

 hantering och truckgafflar på ett bättre sätt. “Burken” är också mer stryktålig  

 än en traditionell pallkloss.

• TÄT: LWP har ett tätt däck. Därför krävs det inga extra tillbehör eller pappskivor  

 för att få ett slätt och tätt däck. 

• ERGONOMISK: Lägre vikt ger lättare och snabbare hantering. 

• FLEXIBEL: Kan kundanpassas i många olika storlekar. 

• REN: LWP ger färre träflisor samt är renare i förhållande till en vanlig träpall.

• TÄT: LWP har ett tätt däck. Därför krävs det inga extra tillbehör eller pappskivor för  

 att få ett slätt och tätt däck.

• TRÄFRI: Bidrar till den låga vikten. Pallar i plywood suger heller inte åt sig fukt som  

 riskerar att höja vikten ytterligare.

• FUKT: LWP tappar inte sin styrka när den utsätts för vatten och förhöjd luftfuktighet. 

• STÄLLAGE: LWP har alltid medar och kan därför alltid ställas i ställage.

• STARK: Väljer du en pall i plywood får du en tålig produkt som klarar lagerhantering  

 och truckgafflar på ett bättre sätt än exempelvis en well- eller honeycombpall.

ORIGINAL LWP CAN
Nefabs klassiska burk som är mycket uppskattad på 

marknaden. Originalburken är avsedd för pallar kring 

helpallsformat, 1200x800 mm och större. Möjliggör 

fyrvägshantering och rekommenderas för vikter upp 

till 600 kg. 

LWP MINICAN 
En helt ny lösning som möjliggör fyrvägshantering för 

halvpallar 800x600 mm och pallar med mindre mått. Den-

na mindre burk har stora fördelar jämfört med traditionella 

pallklossar. LWP Minican har en bättre hanteringsmån som 

möjliggör smidig och skademinimerad användning av truck 

eller pallyftare. Den klarar även en stöt från truckgaffel 

bättre än trä- eller spånklossar i motsvarande storlek. LWP 

Minican är lämplig för vikter upp till 250 kg. 

NEFAB LWP BYGGER PÅ EN INNOVATIV LÖSNING SOM ERSÄTTER DEN  

TRADITIONELLA PALLKLOSSEN. LWP CAN ÄR TILLVERKAD I STÅL –  

STADIG, STABIL OCH LÄTT. MED DENNA SOM UTGÅNGSPUNKT BYGGER  

DU DIN EGEN LÄTTVIKTSPALL, ANPASSAD FÖR PRODUKTENS EGENSKAPER 

OCH LOGISTIKKEDJANS UTFORMNING. DU VÄLJER ”BURK”, MED HÄNSYN  

TILL PRODUKTENS STORLEK OCH VIKT.  

UTFORMA DIN EGEN PALL

Frakten är en viktig del av 
logistikkostnaden. Med våra 

lättviktspallar kan vi spara stora 
pengar åt kunderna. En pall som 
väger 10 kg är självklart mycket 
billigare att frakta än en pall som 
väger 25 kg. Men Nefabs koncept 
ger också valfrihet. Det är din 
verksamhet som sätter ramarna

LINDA YNGDÉN, MARKNADS- OCH FÖRSÄLJNINGSCHEF, 

NEFAB PACKAGING SWEDEN
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  Den LWP Can som du har valt kan sedan byggas 

på med lämpligt produktskydd – well- eller plywoodsarg 

som enkelt monteras med Profile Plate alternativt stål-

profil enligt Nefabs standard. Vid behov kan stålprofilen 

kompletteras med hörnskydd. Dessa ger ytterligare stöd 

åt sarger i well eller andra material. I dessa fall används 

plastband för att hålla ihop förpackningen. Ovansidorna 

i plywood kan fås släta eller stålförstärkta. Vilken kom-

bination som är bäst beror på hur ömtålig produkten är 

och vilka påfrestningar den utsätts för under transport. 

I situationer där varje gram påverkar totalkostnaden är 

det förstås extra viktigt att inte överförpacka. Vi hjälper 

dig att sätta samman den optimala lättviktspallen – det 

här är bara några exempel på smarta lösningar.

STÅLPROFIL PÅ LOCK OCH BOTTEN
Original LWP Can med Nefabs ExPak-koncept och stålprofil på lock och 

botten för stark förslutning med hjälp av låsflikar. ExPak-sarg istället för 

wellsarg är ett bra val när det krävs mer produktskydd.

RETURKONCEPT REPAK
Original LWP Can som returkoncept RePak. Ett utmärkt alternativ till 

EUR-pall när du vill ha låg vikt. Lösningen sparar inte bara vikt under 

själva transporten utan ger också bättre ergonomi vid intern hantering.

PROFILE PLATE, WELLSARG OCH LOCK MED  
STÅLPROFIL 
LWP Minican med Profile Plate, wellsarg och lock med stålprofil.  

En smidig lösning som gör det möjligt att använda Nefab LWP  

med wellsarg och andra sarger utan låsflikar.

HÖRNSKYDD PÅ LOCK OCH BOTTEN
Original LWP Can med stålprofil, wellsarg samt hörnskydd på lock och 

botten för att ge mer stöd. Lösningen används med wellsarg vid de 

tillfällen då det krävs mer produktskydd än vad Profile Plate ger. Samma 

pall kan även användas till ExPak-sarg varför lösningen kan ingå i ett 

modulsystem.

BYGG PÅ MED PRODUKTSKYDD



With our MULTI-MATERIAL DESIGN & TESTING capabilities, we can 

develop complete packaging solutions for any product.

Our TOTAL COST APPROACH ensures that packaging is optimized, 

reducing total cost in your supply chain. 

In addition, our GLOBAL SUPPLY & SERVICE capabilities ensure that 

we are there to provide local support and global coordination.

IMPROVING  
BUSINESS. 
IN YOUR WORLD

Your mission is our mission. We develop complete packaging solutions optimized 

to reduce total cost and environmental impact in your supply chain. With our global  

engineering and supply capabilities we serve you in every corner of the world. 

NEFAB.COM


