
BIG BAGS
Les mer om Big Bag og dens mange 
muligheter og fleksible løsninger.

STANDARD SEKKER

SKREDDERSYDDE LØSNINGER

NYTTIG TILBEHØR



Utfordre oss på pris, kvalitet og leveringstid!
Fyll ut skjemaet som du finner i denne brosjyren eller ta kontakt på telefon/mail.

Du kan også sende oss en sekk du bruker i dag, 
så finner vi det beste alternativet for deg.

Ta kontakt så hjelper vi deg å finne den riktige løsningen for ditt bruk.

Vi levere til de fleste industrier og bransjer som har behov for big bags. 

Gjenvinning   Mineralindustri   Næringsmiddelindustri
Oljeindustri   Verkstedindustri  m.m.

Det finnes utallige muligheter og løsninger, og vi tilbyr alle sammen. 
Her ser du noen løsninger til Big Bag:

BRUKER DU BIG BAGS ALLEREDE?

KAN DU TENKE DEG Å BRUKE BIG BAGS?

VI ER EN TOTALLEVERANDØR AV BIG BAGS.

UMAS har lang erfaring i bransjen. Vi leverer store og små mengder.
Big Bag kan leveres med eller uten trykk/profilering. Vi skredder-
syr løsninger for deg.  Alle sekkene er testet og godkjent for bruk.
Vi har også stativ og andre løsninger som forenkler bruk.



Utfordre oss på pris, kvalitet og leveringstid!
Fyll ut skjemaet som du finner i denne brosjyren eller ta kontakt på telefon/mail.

Du kan også sende oss en sekk du bruker i dag, 
så finner vi det beste alternativet for deg.

Ta kontakt så hjelper vi deg å finne den riktige løsningen for ditt bruk.

Vi levere til de fleste industrier og bransjer som har behov for big bags. 

Gjenvinning   Mineralindustri   Næringsmiddelindustri
Oljeindustri   Verkstedindustri  m.m.

Det finnes utallige muligheter og løsninger, og vi tilbyr alle sammen. 
Her ser du noen løsninger til Big Bag:

ÅPEN TOPP

LUKKET BUNN

FYLLEVENTIL 
I TOPP

TØMMESTUSS

TOPPSKJØRT

EKSEMPLER PÅ ALTERNATIVER I TOPP

EKSEMPLER PÅ ALTERNATIVER I BUNN

HELÅPEN 
TØMMING

LOKK 1-LOOP SEKK 

TØMMING 
MED LOKK

Big Bag er allsidig og 
har mange muligheter
og bruksområder.
Dette er bare noen eksempler. 
Ta kontakt så finner vi 
løsningen som passer 
for ditt bruk.

BRUKER DU BIG BAGS ALLEREDE?

KAN DU TENKE DEG Å BRUKE BIG BAGS?

VI ER EN TOTALLEVERANDØR AV BIG BAGS.



EKSEMPLER PÅ ALTERNATIVER I TOPP

EKSEMPLER PÅ ALTERNATIVER I BUNN

FLEXI BIG BAG-STATIV

UMAS BIG BAG-STATIV

I løpet av de årene vi har levert Big Bag-stativ, har vi sett behovet for et enklere 
stativalternativ. Vi har derfor utviklet et flexi Big Bag-stativ, som enkelt 
monteres på Europall. Stativet er galvanisert og kan justeres både i høyde og 
bredde. Stativet er sammenleggbart og veier lite. Passer til de fleste Big Bag-størrelser. 
Ta kontakt for mer info.

Stativet kan justeres i høyde og bredde. Big Bag-sekken henges på stativet og 
justeres ned til pallen på bakken for å unngå overbelastning. Hjul selges separat:
4 hjul pr. stativ. Dette for å kunne flytte stativet på en enkel måte. 2 hjul har bremser.
Ta kontakt for mer info.

Flexi Big Bag-stativ
Art.  Nr: 2026

• Justerbart stativ
• Passer på Europalle
• Galvanisert
• For alle typer Big Bag

UMAS Big Bag-stativ
Art. Nr: 2100 (stativ)
Art. Nr: 2101  (hjul)

• Justerbart stativ
• Robust og stødig
• Hjul selges seperat 

Universelt stativ til Big Bag som monteres direkte på en Europalle.

Robust stativ til Big Bag med justeringer i høyde og bredde.

Nyhet



          

          

            Dato:     

   

 Kunde:    

 Adresse:          Levereringsadresse:         

                  

 Postnr./Sted:         Postnr./Sted:       

 

 Produkt/artikkelnavn:            

 Eksisterende produkt:        Art.#  

 Endringer:  ja nei       

 Nytt produkt:         

 Vedlegg/spesifikasjoner: ja nei         

 Vareprøve vedlagt:       ja nei         

 Spesifikasjoner:       (Størrelse/size, SWL, SF, material, farge/color, trykk/print, vekt/weight, etc.)     

 Størrelse:    x  x     cm 

 Vektbelastning: SWL         kg         

 Engangsekk:         5:1       

 Flerbruksekk:         6:1       

 Logo print:         nei   ja 1 side       2 sider          4 sider  

      Antall farger:    

      Størrelse logo:             x    cm 

 Konstruksjon:        

 Antall løftestropper:        

 Top:        

 Bunn:        

 etc.        

          

 Flere opplysninger (bruksområde, spesielle krav, etc.)         
 

 Brukes til:         Mer info:        

 

          

          

                

 

 Mengde:   Alternativer:      

 Pr. ordre:       

 Pr. anno:       

 Pakking:  

 Rett på pallen          antall pr. pall:      stk

 I baller / baller på pallen         antall pr. balle:     stk

 Tidsplan:        

       Dato:      

 Ønsker tilbud:           

 Forventet levering:    

 

Ulf Mediaas AS  •  7977 Høylandet  •  E-post: firmapost@um-as.no
 Telefon: 74 32 24 12  •  Mobil: 906 39 427 

 um-as.no

Forespørsel



www.um-as.no
Ulf Mediaas AS     7977 Høylandet     E-post: firmapost@um-as.no

Telefon: 74 32 24 12     Mobil: 906 39 427   
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