
Boxmaskin för tillverkning av 
måttanpassade boxar



Mätinstrument används till att mäta höjd, bredd 
och tjocklek på ett objekt



Boxmodell och material väljs



Mätning av bokens höjd



Mätning av bokens bredd



Mätning av bokens tjocklek



Bokens mätvärden är inlagda



Mätvärdena från uppmätningen överförs till  
boxmaskinen



Bokkapseln är utskuren



Kapseln viks ihop





Bokkapseln klar



Följande boxmodeller tillverkas i 
önskade dimensioner



Boxmodell KS 2: Lämplig för små objekt



Boxmodell KS 3, vidhängande lock och dessa 
sidor dubbla



Boxmodell KS 5: Bokkapsel



Boxmodell KS 9: Tidskriftssamlare



Boxmodell KS 11: Dubbel botten/sida, lämplig för 
böcker



Boxmodell KS 12: Stadig box med löst lock och 
alla sidor dubbla



Boxmodell KS 14: Box med lock och vippbar flik



Boxmodell KS 14, här anpassad för förvaring av 
fotokuvert i olika standardstorlekar



Boxmodell KS 16: Stadig box med dubbla 
långsidor i botten och dubbla kortsidor i locket



Boxmodell KS 16, här framtagen för diabilder



Boxmodell KS 17: Stadig box med vidhängande 
lock. Dubbla sidor i lock och botten



Maskinen kan också tillverka boxar för 
specialändamål, exempelvis för förvaring av 

glasplåtar



Färdiga för leverans



För prisuppgifter och andra  
frågor kontakta Stephan.Lauer@riksarkivet.se



Avdelningen för bevarande 
Ann-Charlotte Nilsson och Hans Rydberg
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