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Waarom kiezen voor de oplossingen van Sovella Nederland?

Inpaktafels

Voor een lange tijd was een inpaktafel een platte tafel waarop goederen werden 

ingepakt. Dit proces is de laatste paar jaar drastisch veranderd en de eisen die aan 

een tafel worden gesteld worden steeds hoger.

Retourlogistiek

Naast inpakwerkzaamheden is ook het verwerken van de retourgoederenstroom een 

steeds belangrijker onderdeel van de logistieke keten. Bedrijven moeten goed 

voorbereid zijn om de retourstroom efficiënt te verwerken.

Sovella Nederland B.V. heeft jarenlange ervaring met het adviseren en uitleveren van 

inpaktafels aan diverse branches. Met het duurzame modulaire systeem en de 

ergonomische accessoires is de ideale paktafel eenvoudig gerealiseerd.

Dynamische werkomgeving

De logistieke branch staat altijd in beweging. Elke dag veranderen de processen naar 

een nieuw niveau van optimalisatie. De modulaire Sovella inpaktafels zijn zeer 

dynamisch en veranderen gewoon mee. Zo blijven de tafels altijd optimaal efficiënt.

Ergonomisch

Sovella Nederland verzorgt ergonomisch verantwoorde werkplekken voor een 

verhoogde productie, actieve werkhouding en werkplezier.

Lean, Kaizen en „5S‟

Door de modulaire opbouw realiseert Sovella Nederland de ideale werkplek voor het 

implementeren van het lean, kaizen en 5S principe. 

ESD-veilig

Sovella Nederland is specialist in het leveren van ESD-veilig paktafels en 

toebehoren.  Sovella producten voldoen aan de eisen gespecificeerd in de 

NEN-61340-5-1. 

Innovatie

Sovella Nederland innoveert producten en ontwerpt professionele oplossingen voor 

uw specifieke branch. 

Showroom

Het opnieuw inrichten van een werkplek dient zorgvuldig en weloverwogen 

uitgevoerd te worden. Daarom nodigt Sovella Nederland u van harte uit op onze 

showroom in Pijnacker om de kwaliteit en mogelijkheden van onze producten te 

ervaren.

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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SP10041001  - Sovella concept combinatie “Double Shelf” 

• Concept werktafel 1.800x900mm

• M1800x400 mm paktoplegbord met 4 verdelers

• M1800x400 mm paktoplegbord zonder verdelers

SP10041002 Sovella concept combinatie “Perfo & M900Shelf” 

• Concept werktafel 1.800x900mm

• 3x M900x400 mm legbord met  verdelers

• M900x400 mm perfo paneel

Sovella concept combinatie “Pick „n check”

• Kartonlegbord M1800 met verdelers

• Legbord M1800 zonder verdelers

• Verlichtingsbalk met verlichting

• Bijzettafel voor ergonomisch inpakken hoge dozen

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl

Sovella concept combinatie “Allround”

• Kartonlegbord M1800 met verdelers

• Legbord M900 voor flyers

• Perfo paneel voor lean ophangen inpakgereedschappen

• Thin Clienthouder, Beeldscherm- en toetsenbord houder

• Printerhouder onder tafelblad

Sovella basis combinatie “Karton”

• Kartonlegbord M1500 met verdelers

• Legbord M1500

• Beeldscherm- en toetsenbord houder

• Kartontrolley verrijdbaar laag model

Paktafel combinaties
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www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl

Sovella basis combinatie “Pack & Roll‟‟

• 2 rolhouders boven het tafelblad M1500

• Snij-unit M1500

Sovella inpaktafel combinatie “Pack & print‟

• Kartonlegbord M1500 met verdelers

• 2 Legborden M750

• Perfo paneel met haakjes

• Bakjesrail met 7 bakjes

• LCD-houder op zwenkarm

• Labelprinterhouder groot

Paktafel combinaties

Sovella inpaktafel combinatie “Pack & bag‟

• 4 Legborden M900 met flexibele verdelers, voor de opslag van inpaktassen

• 2 Perfo paneel met haakjes

Sovella dubbele inpaktafel combinatie “Dual pack‟

• 2 Legborden M900 met flexibele verdelers, voor de opslag van inpaktassen

• 2 Kartonlegborden met vaste verdelers 

Sovella inpaktafel combinatie “Pack & check‟

• Kartonlegbord met vaste verdelers

• Bakjesrail met 7 bakjes voor opslag kleine goederen

• 2 Legborden voor plaatsen printer, computer en documentatie

• 1 Document legbord, kantelbaar 

• LCD-houder op zwenkarm

• Bijzettafel voor  ergonomisch inpakken grote kartonnen
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Concept paktafel standaard

• Tijdens opbouw instelbaar van 670 - 1.120 mm

• Draagvermogen 500 kg 

• Door L-voet, meer ruimte onder tafel 

• Gelamineerd tafelblad 

Concept paktafel met zwengel

• Ten aller tijde instelbaar van 675 - 1.025 mm

• 1 zwengel bediend beide voeten

• Hoogwaardig ergonomisch

• Door L-voet, meer ruimte onder tafel 

• Gelamineerd tafelblad

Concept werktafel standaard

Code nr Omschrijving Afmeting Draagver.

C10041108 Concept werktafel 1.500x900 mm 500 kg

C10041109 Concept werktafel 1.800x900 mm 500 kg

C10041037 Concept werktafel 1.500x750 mm 500 kg

C10041107 Concept werktafel 1.800x750 mm 500 kg

Concept werktafel zwengel

Code nr Omschrijving Afmeting Draagver.

C10141108 Concept zwengeltafel 1.500x900 mm 200 kg

C10141109 Concept zwengeltafel 1.800x900 mm 200 kg

C10141037 Concept zwengeltafel 1.500x750 mm 200 kg

C10141107 Concept zwengeltafel 1.800x750 mm 200 kg

Concept werktafel met motor 

• Ten aller tijden instelbaar van 700 - 1.100 mm

• Beide voeten motorisch bediend

• Hoogwaardig ergonomisch

• Hefvermogen 300 kg bij gelijkmatig belasting

• Door L-voet, meer ruimte onder tafel 

• Tevens geschikt voor tafelblad 900 mm diep

Concept werktafel motor

Code nr Omschrijving Afmeting Draagver.

C10341108 Concept motor tafel 1.500x900 mm 300 kg

C10341109 Concept motor tafel 1.800x900 mm 300 kg

C10341037 Concept motor tafel 1.500x750 mm 300 kg

C10341107 Concept motor tafel 1.800x750 mm 300 kg

Sovella inpaktafels zijn tevens ESD-veilig verkrijgbaar. 

Er zijn meerdere afmetingen verkrijgbaar, neem contact op met Sovella Nederland voor meer informatie.

Concept paktafels

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Alle combinaties worden standaard geleverd met gelamineerd tafelblad. Alle combinaties zijn tevens verkrijgbaar met 

ESD-veilig tafelblad.

Tafelblad laminaat

• Licht grijs gespikkeld oppervlak

• Gelamineerd oppervlak, splintervrij

• Kunststof stootrand

• Bladdikte 23 mm

• Diffuus weerkaatsend voor evenredige lichtweerkaatsing

Draagt bij aan een lichte en prettige werkomgeving

Zeer geschikt voor: Kledingbranche, lichte goederen, zware goederen, automotive 

e.d.

Tafelblad ESD-veilig

• Grijs oppervlak, ESD-veilig top en kern 

• Geleidende kunststof randen

• Bladdikte 25 mm

Voldoet aan strenge eisen voor: Electronicabranche, 

Medisch apparatuur, lucht- en ruimtevaart.

Voor het inpakken van medische goederen en electronica heeft Sovella Nederland B.V. het ESD-veilige tafelblad. Zowel het 

frame van de tafel en het tafelblad zijn geleidend en waarborgen de veiligheid van de medewerker en goederen. 

Basis paktafel

• Tijdens opbouw instelbaar van 650 - 900 mm

• Draagvermogen 300 kg 

• Gelamineerd tafelblad 

• Achterlijst voor bevestigen perfo zuilen en extra stabiliteit

Basis werktafel

Code nr Omschrijving Afmeting Draagver.

T12041108 Basis werktafel 1.500x900 mm 300 kg

T12041109 Basis werktafel 1.800x900 mm 300 kg

T12041105 Basis werktafel 1.500x715 mm 300 kg

T12041107 Basis werktafel 1.800x715 mm 300 kg

Basis werkstation

Code nr Omschrijving Afmeting BxH Draagver.

C12341101 B-werkstationframe M750x1.200x600 100 kg

C12341102 B-werkstationframe M900x1.500x600 100 kg

C12341103 B-werkstationframe M1350x1.800x600 100 kg

Basis werkstation

• Draagvermogen 100 kg 

• Gelamineerd tafelblad 

• Achterlijst voor bevestigen perfo zuilen en extra stabiliteit

Basis tafels en frames 

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Een goed georganiseerde, „lean‟ en 

ergonomische werkplek is belangrijk 

om efficiënt en arbo technisch te werken.

Het Sovella accessoirepakket maakt 

het creëren van uw ideale werkstation 

zeer makkelijk. 

Modulair betekend aanpasbaar

Een flexibel en constant aanpasbaar systeem 

is belangrijk. Zo blijven de tafels voldoen aan 

de standaarden ten opzichte van te verrichten 

handeling en het arbo-regelement. 

Als uw organisatie verandert, verandert uw tafel

gewoon mee.

Standaard oplossingen op maat

Sovella Nederland heeft een groot scala aan standaard accessoires. Uw ideale tafel is voor ons te realiseren met standaard 

oplossingen. Hiermee blijft de hoogste kwaliteit en gemak toch betaalbaar. Sovella Nederland ontwikkeld nieuwe accessoires 

voor praktische oplossingen waar dit gevraagd wordt. 

Module maat:

M staat voor de modulaire maat, dit is de hart op 

hart afstand tussen de zuilen en helpt u bij het 

vinden van de juiste accessoires.

Basis tafels en frames 

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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De perfo-zuil is het basis element om de accessoires aan te bevestigen. Al de frames kunnen worden uitgerust 

met de perfo-zuilen voor accessoires. 

De zuilen steken nemen slechts 60 mm diepte in beslag achter de tafel. Behalve losse perfo-zuilen kunt u ook kiezen uit de perfo-

zuil module frames. Deze complete sets zijn tevens voorzien van horizontale verbindingsbuizen en hoekstukken.

Perfo zuilen 

Code nr Omschrijving Afmeting L Afmeting H

860991-35 Perfo zuil 30x60mm 500 mm 215 mm

860142-35 Perfo zuil 30x60mm 790 mm 505 mm

860367-35 Perfo zuil 30x60mm 996 mm 711 mm

860024-35 Perfo zuil 30x60mm 1.359 mm 1.074 mm

860025-35 Perfo zuil 30x60mm 1.582 mm 1.297 mm

Sovella Perfo zuilen M-frames overzicht

Tafelafmeting

Code nr Omschrijving Module Afmeting L 1500 1800 2000

90035 001 Perfo zuil M-frame 1M750 1.359 mm x x x

90135 001 Perfo zuil M-frame 1M900 1.359 mm x x x

90335 001 Perfo zuil M-frame 2M750 1.359 mm x x x

90435 001 Perfo zuil M-frame 2M900 1.359 mm x x

90035 002 Perfo zuil M-frame 1M750 1.582 mm x x x

90135 002 Perfo zuil M-frame 1M900 1.582 mm x x x

90335 002 Perfo zuil M-frame 2M750 1.582 mm x x x

90435 002 Perfo zuil M-frame 2M900 1.582 mm x x

Perfo zuilen

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Legborden zijn in verschillende soorten en maten verkrijgbaar. De stalen legborden met dragers kunnen zowel 

recht als in een hoek van 15° worden geplaatst. 

Legbord staal met dragers 

Code nr Omschrijving Afmeting Draagver.

836028-35 Legbord met dragers M750x300mm 50 kg

852770-35 Legbord met dragers M750x400mm 50 kg

852283-35 Legbord met dragers M900x300mm 50 kg

852769-35 Legbord met dragers M900x400mm 50 kg

Met opstaande rand t.b.v. voorzijde of achterzijde

Legbord verdelers voor legborden

Code nr Omschrijving Afmeting 

010004-35 Legbord verdeler per paar 285x190 mm

010005-35 Legbord verdeler per paar 385x190 mm

859010-35 Tube verdeler pak toplegbord , set van 4 336x300 mm

861116-35 Pak toplegbord verdeler per paar 285x190 mm

Legbord staal voor  vouwdozen 

(Verdelers apart aangeboden)

Code nr Omschrijving Afmeting Draagver.

859015-35 Pak toplegbord M1500x400mm 80 kg

859018-35 Pak toplegbord M1800x400mm 80 kg

Voor het ergonomisch opslaan van vouwdozen bieden wij een zwaar paklegbord aan, draagvermogen 80 kg. Diepte standaard 

400 mm.

Accessoires - legborden

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Perfo panelen hebben een belangrijke rol bij de beginprincipes van Lean en 6S. Door het grote scala aan 

diverse ophanghaken en klemmen kunt u inpak benodigdheden overzichtelijk ophangen op de werkplek.

De voordelen:

• Goederen worden overzichtelijk opgeborgen en zijn eenvoudig terug te vinden

• Mogelijkheden om schaduwbord te maken

• Eenvoudig hangende voorraden bijvullen (tape e.d.)

Perfo paneel inhaakbaar

Standaard in blauw-07 en grijs-35 verkrijgbaar

Code nr Omschrijving Afmeting 

861510-35 Perfo paneel inhaakbaar M750x194 mm

861511-35 Perfo paneel inhaakbaar M750x389 mm

861512-35 Perfo paneel inhaakbaar M750x612 mm

861514-35 Perfo paneel inhaakbaar M750x1003 mm

861516-35 Perfo paneel inhaakbaar M900x389 mm

861526-35 * Perfo paneel inhaakbaar M1500x389 mm

861531-35 * Perfo paneel inhaakbaar M1800x389 mm

Lean haken t.b.v. Perfo panelen

• Haken met groot draagvermogen

• Haken per stuk verkrijgbaar

• Met clipborging en borging per schroef

Voor het hele assortiment haken verwijzen wij u naar 

de haken en panelen folder. 

U kunt deze op onze website www.sovella.nl downloaden.

Accessoires – lean panelen

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl



12

Met bakkenstrips houdt u de werkplek opgeruimd en productief. De bakken zijn ideaal voor het ergonomisch 

pakken van kleingoed. Bakkenstrips zijn recht of schuin te plaatsen. Sovella bakken zijn in diverse afmeting 

verkrijgbaar en zijn tevens ESD-veilig leverbaar.

Bakkenstrips inhaakbaar aan perfo zuilen of wandrails

Code nr Omschrijving Afmeting Draagver.

859151-35 Bakkenstrip zwaar M750x100 mm 50 kg

859152-35 Bakkenstrip zwaar M900x100 mm 50 kg

859154-35 Bakkenstrip zwaar M1500x100 mm 50 kg

859155-35 Bakkenstrip zwaar M1800x100 mm 50 kg

860919-35 Bakkenstrip dragerset verleng 60mm 50 kg 

Voorraad 

bakken

Code nr Omschrijving DxBxH in mm

9076 Voorraadbak rood 96x105x45

9075 Voorraadbak rood 170x105x75

9074 Voorraadbak rood 240x148x130

9073 Voorraadbak rood 345x208x155

Voorraad bakken ESD-veilig op aanvraag

Hoeveelheid bakken per strip

Type bak Strip M750 Strip M900 Strip M1500 Strip M1800

Voorraadbak 9076/9075 7 8 14 17

Voorraadbak 9074 5 6 10 12

Voorraadbak 9073 3 4 7 8

Accessoires – bakkenstrips

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Logistiek innoveert razend snel op het gebied van IT-oplossingen. Sovella Nederland biedt diverse oplossingen 

aan voor elk soort werkgebied. Of het nu gaat om order picking met tablets of het verzenden met thin clients, 

Sovella Nederland biedt de accessoires hiervoor.

Sovella Nederland IT-oplossingen

Code nr Omschrijving BxDxH in mm Draagver.

93035 002 LCD houder met dubbel arm 15 kg

860941-35 Keyboard legbord icm 93035 002 480x260 mm 5 kg

860942-35 Keyboard en muis legbord icm 93035 002 620x260 mm 5 kg

860983-35 Thin client/Ethernethouder 130x290x330 5 kg

Documenthouder /Tablethouder

Code nr Omschrijving BxDxH in mm Draagver.

92835 008 Documenthouder A4 incl 2 magneetjes 290x330 mm 5 kg

92835 009 Documenthouder A3 incl 2 magneetjes 418x330 mm 5 kg

Houder voor industriele tablets

De Sovella documenthouder A4 kan tevens ingebruikt worden als industriele tablethouder. Voor het ergonomisch lezen van 

montagetekeningen, orders en belangrijke informatie.  

Deze innovatie is de ideale oplossing in combinatie met werken in een cloud. Uitermate geschikt voor het implementeren van 

Lean werken.

• Inclusief anti-slip mat en elastiekband

• Geschikt voor alle merken tablets en afmetingen

• Weerstand van zwenkarm instelbaar naar wens

LCD-houder op zwenkarm

De LCD-houder op zwenkarm is ideaal voor het bevestigen van een monitor. Deze blijft vrij van het tafelblad, zodat de ruimte 

ideaal benut wordt. Door de zwenkarm kan de monitor op de ideale ergonomische kijkafstand worden geplaatst.

• Vesa aansluiting 75-100mm 

• Draagvermogen arm 15 kg

• Bevesting aan perfo zuil

• Weerstand zwenkarm instelbaar

• Kop zwenkarm kantelbaar

Thin client houder

De Sovella thin client ethernethouder is de ideale lean oplossing voor het stallen van de thin client.

Met de sleuven en sparingen aan de achterzijde van de houder, kunnen de kabels eenvoudig worden

geleid, zonder kans dat de thin client unit valt. 

• Bevestiging van de houder aan perfo zuilen.

Accessoires – ergonomische IT-oplossingen

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Printerlegbord voor zware labelprinters

Sovella Nederland heeft een innovatief printerlegbord 

ontwikkeld voor zware labelprinters. 

• Innovatief op ergonomische gebied

• Makkelijk vervangen van printrol

• Groot draagvermogen (25 kg)

• 3 draaipunten op zwenkarm

• Afmeting oppervlak 435x305 mm

• Opstaande rand als valbeveiliging

• Bevestiging aan standaard perfo-zuil

• Geschikt voor plaatsing onder legborden

Afbeelding linksboven: Printerzwenkarm voor zware labelprinter

Afbeelding rechtsboven: Printerlegbord uitschuifbaar

Afbeelding rechtsonder: Hulp-tafelblad vaste arm, laminaat top

Printerlegborden zwaar

Code nr Omschrijving Afmeting Draagver.

820321-35 Printerlegbord op zwenkarm 435x305 mm 25 kg

93035 001 Printerlegbord op zwenkarm 365x365 mm 25kg

859060-35 Printerlegbord uitschuifbaar 280x500 mm 30 kg

92641 001 Hulp tafelblad vast links 400x500 mm 40 kg

92641 002 Hulp tafelblad vast rechts 400x500 mm 40 kg

Accessoires – printerlegborden

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Balancer rails

Sovella Nederland heeft verlichting voor elke werkplek. De verlichting wordt bevestigd aan een licht balancer rail. 

Door de dubbele rail is het mogelijk om in 1 rail de verlichting te plaatsen. De 2e rail kunt u gebruiken om 

gereedschap of balancers op te hangen. Doordat het systeem wordt bevestigd aan een perfo-zuil, is de hoogte zelf te bepalen.

Licht/balancer rail dubbel

Licht/Balancer rail dubbel

Code nr Omschrijving Afmeting

91835 004 Licht/Balancer rail dubbel M750 750 mm

91835 006 Licht/Balancer rail dubbel 2M750 1.500 mm

91835 007 Licht/Balancer rail dubbel M900 900 mm

91835 008 Licht/Balancer rail dubbel 2M900 1.800 mm

Licht/Balancer rail combi

Code nr Omschrijving Afm profiel voor/achter

91835 005 Licht/Balancer rail combi M750/1500 mm

91835 009 Licht/Balancer rail combi M900/1500 mm

Draagvermogen licht/balancer rails 15kg, incl. 1 balancer trolley

Ergonomische TL en LED-verlichting

Aan de verlichting op een werkplek worden steeds meer eisen gesteld. Uit 

onderzoek is gebleken dat bij lange  na de NEN-EN 12464-1 norm voor 

werkplekverlichting niet gehaald wordt. De norm van 300 – 800 lux is eenvoudig 

te realiseren met al onze modellen. Verlichting is van vitaal belang voor de 

gezondheid van uw medewerkers  en de productiviteit op de werkvloer. De 

verlichting van Sovella Nederland is hoogfrequent en trillingsarm om symptomen 

zoals vermoeide ogen en hoofdpijn tegen te gaan. 

Naast verlichting boven de tafel, bieden wij ook kantelbare LED-strips aan onder 

een legbord of paktoplegbord. 

Deze oplossing is ruimtebesparend, 

ergonomisch en duurzaam.

Accessoires – balancerrails / (LED)verlichting

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl

Model Sovella HiLite 54 Sovella Pro-lite 28 LED-Pro-armatuur 45 LED-strip type 7

Code nr 861954-00 861928-00 890012-00 221093-00

Aantal watt 54 w 28w 45w 7,7w

Lichtopbrengst p/m1 1.350 lx 750 lx 800 lx 450 lx

Lamp type T5 54W/840 T5 28W/840 LED LED 

Kleur temperatuur 4.000K 4.000K 6.500K 6.500K

Gem aant branduren 24.000 uur 24.000 uur 54.000 uur 45.000  uur

Verlichting efficientie 80% 80% 80% 85%

Voltage 220 - 240 V 220 - 240 V 220 - 240 V 220 - 240 V

Voltage frequentie 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz 50, 60 Hz

Beschermglas IP20 IP20 IP20 IP20

Dimbaar Ja, ca 2 - 100% Nee Nee Nee

Bescherming piek Prisma motief Prisma motief Prisma motief Prisma motief

Afmeting 1.230x155x50mm 1.230x155x50mm 1.200x80x90mm M500x10x20mm

Gewicht 4,75 kg 4,65 kg 4,00 kg 100 gr
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Energielijsten

Energielijsten kunnen zowel horizontaal als verticaal worden geleverd. De horizontale energielijst is 

verkrijgbaar in de module M750 en M900. 

Het is mogelijk om de energielijsten uit te rusten met diverse opties zoals

UTP-ingangen en aardpunten. 

Onze afdeling verkoop vertelt u graag meer over de opties.

Energielijst inclusief bevestigingsklemmen

Code nr Omschrijving

91051 001 Energielijst verticaal 440mm 8+ schakelaar

91151 002 Energielijst horizontaal M750 6+ schakelaar

91151 003 Energielijst horizontaal M900 7+ schakelaar

www.sovella.nl - info@sovella.nl

Lade(n)frame type 30 en 35 (lichte industrie)

• Extra opbergruimte onder het tafelblad

• Afsluitbaar d.m.v. Eurolock

• Inwendige lade afmeting 255x400 / 300x400

Lade(n)frame type 30 en 35 (Lichte industrie)

Code Omschrijving Afmeting in mm Draagver.

859330-35 Ladeblok enkel 30/15 300x454x150 10 kg

859340-35 Ladeblok dubbel 30/22 300x454x220 20 kg

860972-35 Ladeblok enkel met deur 35/47 350x450x470 20 kg

Past niet onder concept werktafel 600 mm met zwengel

Lade(n)frame bevestiging type 30, 35

Selecteer tafel type en diepte

Type tafel Diepte 600mm Diepte 750mm Diepte 900mm

Concept tafel 860931-35 860930-35 860239-35

Concept tafel zwengel nvt 860930-35 860239-35

Concept tafel motor 854463-35 854463-35 854463-35

Basic tafel 855054-35 855054-35 855054-35

Accessoires – energielijsten / ladenkasten 

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Rolhouder onder tafelblad tbv pakmaterialen op rol

• Bevestiging op concept tafelvoet

• Geschikt voor alle soorten rolverpakkingen, rol max 900 mm

• Diameter stalen buis 38mm

• Eenvoudig verwisselen van rol

Rolhouder tussen perfo zuilen tbv pakmaterialen op rol

• Bevestiging tussen zuilen

• Geschikt voor alle soorten rolverpakkingen

• Diameter stalen buis 38mm

• Eenvoudig verwisselen van rol

Snij-unit

• Bevestiging op tafelblad

• Geschikt voor bubbelfolie, karton en papier

• Duurzaam snijmes

• Ontworpen voor 3 verpakkingsmaterialen tegelijkertijd

• Door Treston Industrial group verkozen tot duurzaamste snij-unit         

van Europese fabricaat

Rolhouder onder tafelblad

Code nr Omschrijving Draagver.

859044-35 Rolhouder concept M1500 40 kg

859045-35 Rolhouder concept M1800 40 kg

Rolhouder tussen perfo zuilen

Code nr Omschrijving Draagver.

859043-35 Rolhouder concept M750 40 kg

859039-35 Rolhouder concept M900 40 kg

859041-35 Rolhouder concept M1500 40 kg

859042-35 Rolhouder concept M1800 40 kg

Snij-unit

Code nr Omschrijving Eff. snijvlak

852601-00 Snij-unit M1350 1.000 mm

852602-00 Snij-unit M1500 1.200 mm

852606-00 Snij-unit M1800 1.600 mm

Vrijstaande en mobiele rolhouders kunt u vinden op pagina 19 

Accessoires – rolhouders

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Bijzettafel werkblad trolley verrijdbaar

Voor een aanvullende werkplek, het plaatsen van een weegschaal of de aan- en 

afvoer van productiemateriaal.  

Op hoogte instelbaar tijdens de opbouw van 655 tot 1.055 mm.

Ideale ergonomische oplossing voor het inpakken van grote dozen naast de 

inpaktafel

Bijzet werkblad

Code Omschrijving Afmeting BxDXH

C70141 001 Bijzet tafel werkblad trolley 750x600x655/1055 mm

C70141 101 Bijzet tafel werkblad z/wielen 750x600x655/940 mm

Sovella industriële weegschaal

Het is mogelijk om weegschalen in een trolley of tafelblad te verzinken. Neem 

contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

Opslagtrolley anti slip

Verrijdbare opslagtrolley met  verstelbaar midden legbord. Alle legborden voorzien 

van duurzame rubberen mat.

Opslagtrolley anti slip

Code Omschrijving Afmeting BxDXH

852773-41 Opslagtrolley anti slip 650x450x775 mm

Ergo trolley 

De ergo trolley zorgt voor extra werkruimte waar dit nodig is. Op hoogte instelbaar 

tijdens de opbouw van 650 tot 900 mm. Met voetlegbord voor extra opslag.

Ideale ergonomische oplossing voor het inpakken van grote dozen naast de 

inpaktafel

Opslagtrolley anti slip

Code Omschrijving Afmeting BxDXH

C70141201 Ergo trolley 750x500x650-900 mm

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl

Bijzet trolleys / weegschaaltafels
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Kartontrolley compact combi 2

Karton trolley voor de opslag van grote en kleine 

kartonnen in kleine ruimtes.

• 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

• 2 legborden met tube verdelers

• Maximale belasting 60 kg

• Afmeting M750x600x1620mm

• Inclusief vaste tube verdelers boven en onderzijde

Kartontrolley

Code nr Omschrijving Draagver.

SP74041102 Kartontrolley compact combi 2 60 kg

Kartontrolley compact combi 1

Karton trolley voor de opslag van grote en kleine 

kartonnen in kleine ruimtes.

• 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

• 1 Voetlegbord met tube verdelers

• 1 Legbord 300 mm met verdelers

• Maximale belasting 60 kg

• Afmeting M750x600x1620mm

Kartontrolley

Code nr Omschrijving Draagver.

SP74041101 Kartontrolley compact combi 1 60 kg

Kartontrolley combi pack & wrap

Karton trolley voor de opslag van kartonnen en bubbelfolie. Vaak 

gebruikt bij het verpakken aan de assemblagelijn

• 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

• Maximale belasting 60 kg

• Afmeting M750x600x1625mm

• Voetlegbord met tube verdelers

• Preparatie blad

Kartontrolley pack & wrap

Code nr Omschrijving Draagver.

SP74041103 Kartontrolley pack & wrap 60 kg

Kartontrolleys hoog

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Kartontrolley

Karton trolley voor de opslag van grote kartonnen.

• 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

• Maximale belasting 60 kg

• Afmeting 1167x600x120mm

• Inclusief vaste tube verdelers

Kartontrolley

Code nr Omschrijving Draagver.

859070-41 Kartontrolley 60 kg

Kartontrolley Ecopack

Karton trolley voor de opslag van grote kartonnen.

• 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

• Maximale belasting 40 kg

• Afmeting M750x600x120mm

• Inclusief vaste tube verdelers

Kartontrolley

Code nr Omschrijving Draagver.

SP74041201 Kartontrolley 60 kg

Ergonomische noppenmat

De noppen ergomat is bij staande werkzaamheden niet meer weg te 

denken uit de moderne werkplaats. Een ergonomische noppenmat 

corrigeert de houding, isoleert en draagt bij aan een prettige en 

productieve werkomgeving.

De noppenmat is in diverse afmetingen en soorten verkrijgbaar. Neem 

contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie.

Kartontrolleys laag / ergonomische noppenmat

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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Rolstandaard 

Standaard voor 1 rol, vrijstaand

• Maximale belasting 200 kg

Rolstandaard

Code nr Omschrijving Max rol afmeting Afmeting

859103-35 Rolstandaard 1.200 x 800 mm 1.380 x 715 x 1.000 mm

859105-35 Rolstandaard 1.400 x 800 mm 1.530 x 715 x 1.000 mm

859108-35 Rolstandaard 1.700 x 800 mm 1.830 x 715 x 1.000 mm

Rolstandaard verrijdbaar

Standaard voor 1 rol, verrijdbaar 

• Maximale belasting 200 kg

• 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem

Rolstandaard verrijdbaar

Code nr Omschrijving Max rol afmeting Afmeting

859113-41 Rolstandaard 1.200 x 800 mm 1.380 x 715 x 1.000 mm

859115-41 Rolstandaard 1.400 x 800 mm 1.530 x 715 x 1.000 mm

859118-41 Rolstandaard 1.700 x 800 mm 1.830 x 715 x 1.000 mm

Rolstandaard met snij-unit

Standaard voor 2 rollen

• Maximale belasting 200 kg

Rolstandaard met snij-unit

Code nr Omschrijving Max rol afmeting Afmeting

859313-35 Rolstandaard 1.200 x 600 mm 1.380 x 715 x 1.000 mm

859315-35 Rolstandaard 1.400 x 600 mm 1.530 x 715 x 1.000 mm

859318-35 Rolstandaard 1.700 x 600 mm 1.830 x 715 x 1.000 mm

Rollen trolleys met snij-unit

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl
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E-tailers en B2B Assemblage en R&D Aangepaste werkvoorziening

Werkplaatsen algemeen

Diversen

Certificering

Producten van Sovella voldoen aan de hoogste normen en certificering mogelijk. 

U kunt een kopie van de certificaten opvragen bij Sovella Nederland B.V.

IPA Qualification Certificate:

Het concept werkstation is geschikt bevonden voor klasse 10.000/ ISO7 Cleanroom.

Kwaliteit certificering:

SFS-EN ISO 9001:2008.

ESD-veilig werken:

Sovella ESD-producten voldoen aan de IEC 61340-5-1.

Laboratorium:

Sovella werkstations zijn geschikt bevonden voor laboratorium

omgevingen. 

Verlichting:

Geschikt bevonden volgens NEN-EN 12464-1.

Bacteriëwerende coating:

Geschikt bevonden volgens EP/PE 8235.

Sovella Nederland B.V.

Meervoudig distribiteur van het jaar.

Referenties / certicifering

www.inpaktafel.nl    /    info@sovella.nl


