
[Pick the date] FDG 

 

Boðtækni ehf – Selhella 13 – 221 Hafnarfjörður – Sími: 554-0500 – www.bodtaekni.is 

 

 
 

Boðtækni býður fjölbreytt úrval rekstrarvöru s.s. véla- og handstrekki filmur, límmiða, prentara og skanna sem 

henta bæði stórum og smáum fyrirtækjum til notkunar á sjó og á landi. 
 

Stratos Forstrekkt plastfilma 
 Hentar þeim sem hafa verið að nota hefðbundna strekki filmu 

 Framleidd úr fyrsta flokks hráefni sem gerir filmunni kleift að vera 

með þykktina frá  7-11,4 µ 

 Forstrekkt filma er sterkari gagnvart hnjaski og  rifnar síður enn 

hefðbundin filma  

 Filman er forstrekkt bæði á lengd og breidd og því sterkari og auðveldari í meðförum 

 Vegna forstrekkingar er minni hætta á að filman rifni upp vegna skemmdra brúna 

 

Sparnaður 
 Efnis notkun er  30 til 50 % minni enn af hefðbundinni filmu 

 Minni notkun þýðir að minna magni er hent í náttúruna og er því umhverfisvænni 

 Rúllan er lengri en við hefðbundnar filmur,  2790m 

 Flutningskostnaður minnkar þar sem filman er léttari en hefðbundin filma 

 

Ávinningur 
 Þarf ekki eins mikið átak við strekkingu eins og hefðbundin filma 

 Auðveldar vinnuna við handvefja t.d bretti. 

 Heldur vel strekkingu og slaknar ekki eftir plöstun. 

 Við notkun á 11,4 µ forstrekktri filmu er notaður sami vafningafjöldi og af 23 µ filmu 

 

Eiginleikar 
 Gengur við allar venjulegar vafningsvélar.  

 Þykkt frá 7-11,4µ 

 Framleidd bæði sem handstrekki og sem vélafilma. 

 Kjarnastærð 50 og 76mm. 

 
Dæmi um handstrekki filmu:   Dæmi um vélstrekki filmu:  

Handstrekki filma 
Forstrekkt 

handstrekki filma 
Hefðbundin strekki 

filma 
 

Vélstrekki filma 
Forstrekkt 

vélstrekki filma 
Hefðbundin 
strekki filma 

Þykkt 9µ 23µ  Þykkt 11,4µ 23µ 

Breidd 

450mm 

(vinnubreidd 

óbreitt) 

500mm (vinnubreidd 

450mm) 
 

Breidd 

450mm 

(vinnubreidd 

óbreitt) 

500mm (vinnu 

breidd 450mm) 

Strekking 6-10% Mismunandi  Strekking 6-10% 40% 

Þyngd 2,2kg. Mismunandi  Þyngd 15 kg Mismunandi 

Lengd 600m 300m  Lengd 2790m 1500m 

 


