“När en produkt presterar
bättre, kostar mindre och är
bättre för vår miljö…
Varför ska inte du använda den?”
Vårt unika breda sortiment av biologiskt nedbrytbar
och återvunnen film hjälper företag över hela världen
att minska miljöpåverkan.
Opus systemet är kompakt, pålitligt, lätt att använda
och har en marknadsledande kapacitet på 11 m³ per
timme i en hastighet upp till 17 meter per minut.
Opus Air producerar volymskapande kuddar som
skyddar dina produkter och minskar kostnaden per
m³ för att fylla tomrummet.

Från första början har vårt samarbete med
Green Light fungerat utmärkt, vi har fått
mycket bra support. Opusmaskinerna
fungerar väl och är okomplicerade
Opusdistributör
Sverige

Kompakt, låg vikt och
snabb
35 modeller på luftkuddar
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Teknisk Specifikation
Hastighet

Upp till17 meter per minut
200 x 200 kuddar

Kapacitet
Strömförsörjning
Storlekar
Vikt

11 kubikmeter per timme
110 / 240V enfas
36cm x 30cm x 28cm
8.3 Kg

Film Specifikationer
Opus Bio och Opus Re-C

Opus Pro-Tech
Quilt
Double Tube
Double Tube XL

Standard
200mm x
200mm x
200mm x
400mm x
400mm x
400mm x
400mm x
400mm x

100mm x
200mm x
250mm x
50mm x
65mm x
100mm x
120mm x
160mm x

500m
500m
500m
325m
325m
325m
325m
325m

Super Strength
325m
325m
325m
220m
220m
220m
220m
220m

Super Strength
400mm x 260mm x 260m
400mm x 140mm x 260m
400mm x 140mm x 260m

Vanliga frågor
Är Green Lights filmer dyrare än våra konkurrenters?
Nej, vår framåtsträvande affärsmodell betyder att vi är
mer konkurrenskraftiga.
Hur bryts Opus Bio-filmen ner?
Opus Bio använder ett speciellt additiv som gör att filmen
med hjälp av fukt, microorganismer och syre bryts ner vilket
visas av ASTM D6954-04. Opus Bio bryts ner helt på 12-24
månader och lämnar inga spår av gífter eller tungmetaller.
Vad är återvunnen plast som finns i Opus Re-C filmen?
I återvunnen plast ingår material som kastas av konsumenterna i
motsats till avfall från den industriella tillverkningen. Återvunnen
film främjar hållbar packning och minskar den globala deponin.
Tillhandahåller Green Light Hopper System?
Ja, Green Light tillverkar och levererar ett brett utbud av
skräddarsydda hoppersystem för större organisationer samt
“plug and play” lösningar för mindre användare.
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