
Specialist i emballage med smådele

Vi rådgiver dig gerne i henhold til dine individuelle krav. Kontakt os.

GFV Verschlusstechnik har specialiseret sig i udvikling, produktion og salg af sprøjtestøbte  

emballageløsninger i små størrelser inden for SAIER-koncernen. Som en del af en innovativ og  

værdiorienteret koncern inden for plastemballage fører vi dåser, patroner samt hætter og skruelåg i 

vores sortiment. Vores eksperter står derudover gerne ved din side ved udviklingen af din kundespe-

cifikke emballageløsning, og trækker på en solid, årtier lang erfaring inden for udvikling af emballage.

Ud over GFV Verschlusstechnik omfatter SAIER-koncernen SAIER Verpackungstechnik med spande, 

i forskellige forme og størrelser, samt E+E Verpackungstechnik med dunke i forskellige størrelser og 

former, som kan stables.

GFV Verschlusstechnik GmbH & Co. KG

Reutiner Straße 14

D-72275 Alpirsbach

Telefon: +49 7444 611 110

E-mail: sales@gfv-web.de

Web: www.gfv-web.de

Produktsortimentet fra GFV Verschlusstechnik er påviseligt genanvendeligt. 

Dokumentationen blev tilvejebragt ved hjælp af eksterne undersøgelser fra  

Interseroh Dienstleistungs GmbH.
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Das Produktsortiment der 

GFV Verschlusstechnik 

ist nachweislich1 recyclebar.

WD-dåseserie:  Udviklet t i l  de højeste krav
Dåser med bred krave og en nominel volumen fra 500 ml til 1.300 ml



WD-dåseserien kan anvendes inden for mange forskellige anvendelsesområder. Vores dåser  

med bred krave er særligt velegnede til applikationer inden for kemi, farmakologi, kosmetik,  

kosttilskud samt laboratorier og til smøremidler. Dåseserien kan således anvendes fleksibelt som en 

sikker emballage til pulvere, tabletter, granulater, pastaer og væsker . For et miljøvenligt kredsløb af  

råstoffer, der skåner ressourcer, fremstiller vi alle dåser af genbrugsvenlig PE og efter ønske af  

allerede genanvendt PE. Vores WD-dåseserie er desuden kendetegnet ved en rigtig god udtømning 

af rester. Vi dekorerer gerne dit individuelle mærke på dåserne fra fabrik efter dine ønsker og i  

optimal trykkvalitet i en In Mould Label-proces.

En emballage, mange anvendelsesmuligheder

KEMI KOSTTILSKUD LABORATORIEFARMAKOLOGI  KOSMETIK SMØREMIDLERGENEREL 
ANVENDELSE

Høj væsketæthed

Innovative og patenterede 
løsninger til skrue- og press on låg*

1.300 ml

Dekorationsmulighed med IML 
+ individuelle farver til dåse og låg

Dåser med bred krave til helt specielle krav:  
stabile, sikre og tætte
Med skruelåg eller skubbelåg*.

Details die überzeugen:

• runde cylinderdåser, der kan forsegles

• skruelåg med garantisikker lukning

• høj fald- og slagstyrke (PE)

• høj væsketæthed

• egnet til kemikalier, kosttilskud og farmakologiske midler

• dekorationsmulighed med In Mould Label

• kan stables

• genbrugsvenligt design og mulighed for fremstilling med genbrugsmaterialer

* Skubbelåg fås fra 4. kvartal 2022.

Overbevisende detaljer:

Du finder yderligere informationer på: www.gfv-web.de



Perfekt stabling Høj væsketæthed

Innovative og patenterede 
løsninger til skrue- og press on låg*

500 ml

650 ml

Mulighed for fremstilling 
med genbrugsmaterialer

Forskellige volumener

750 ml

1.000 ml

1.300 ml

Dekorationsmulighed med IML 
+ individuelle farver til dåse og låg



Tekniske data for dåser og låg1

DÅSE WD--05001 MG WD--06501 MG WD--07501 MG WD--10001 MG WD--13001 MG
Nominel volumen 500 ml 650 ml 750 ml 1.000 ml 1.300 ml

DIN-Volumen ifølge DIN 55 542, Del 1, 
(Underkant af låg), tolerance +/- 5% 570 ml (dåse med låg) 724 ml (dåse med låg) 890 ml (dåse med låg) 1.150 ml (dåse med låg) 1.370 ml (dåse med låg)

Diameter (foroven, udvendigt) 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm 108,3 mm

Diameter (forneden, udvendigt) 99,7 mm 99,7 mm 99,5 mm 98,8 mm 98,5 mm

Højde 79,5 mm 100,4 mm 122,8 mm 158,3 mm 191,8 mm

Højde med låg 84,2 mm 105,2 mm 127,5 mm 163 mm 196,6 mm

Materiale PE PE PE PE PE

Dekorationsmulighed IML fra fabrik IML fra fabrik IML fra fabrik IML fra fabrik IML fra fabrik

IML-flade2 320,8 x 58 mm 316,1 x 77,5 mm 318 x 103 mm 317,7 x 139,4 mm 314,8 x 171,7 mm

Dekorationsflade (tryk, etiket) 310 x 53 mm 310 x 74 mm 310 x 96 mm 310 x 131 mm 310 x 164 mm

Stabelhøjde 83,1 mm (dåser med låg) 104,1 mm (dåser med låg) 126,4 mm (dåser med låg) 161,9 mm (dåser med låg) 195,5 mm (dåser med låg)

Mængde pr. palle på bakke 24 lag á 85 stk. = 2.040 stk. 20 lag á 85 stk. = 1.700 stk. 16 lag á 85 stk. = 1.360 stk. 12 lag á 85 stk. = 1.020 stk. 10 lag á 85 stk. = 850 stk.

Pallehøjde på bakke 2.158 mm 2.220 mm 2.183 mm 2.102 mm 2.100 mm

Mængde pr. palle i karton 9 kartoner á 189 stk. = 1.701 stk. 9 kartoner á 162 stk. = 1.458 stk. 15 kartoner á 81 stk. = 1.215 stk. 15 kartoner á 54 stk. = 810 stk. 9 kartoner á 81 stk. = 729 stk.

Pallehøjde i karton 2.040 mm 2.040 mm 2.150 mm 2.150 mm 2.040 mm

Egnethed i vibrator3 ja ja ja ja ja

Maksimal belastning på nederste dåse 400 N / 40 kg 230 N / 23 kg 310 N / 31 kg 290 N / 29 kg 450 N / 45 kg

SKRUELÅG DSG--01001
Diameter (foroven, udvendigt) 107,2 mm

Diameter (forneden, udvendigt) 109,8 mm

Materiale PE

Mængde pr. palle i karton 24 kartoner á 230 stk. = 5.520 stk.

Pallehøjde i karton 2.230 mm
1 Tolerancer i henhold til teknisk tegning eller dimensioner uden tolerancespecifikationer i henhold til DIN 13974 (dåser) eller DIN 16742 (låg). Med forbehold for ændringer.

2 IML-overflader er ikke det samme som tryk- og etiketteringsflader.
3 Til vibratorer med standardindstillinger.


