Rozwiązania systemowef
Zabezpieczenie na czas transportu palet
z butelkami i puszkami

Rozwiązania systemowe
Opasywanie taśmą warstw butelek

Maszyna do opasywania
poziomego pojedynczych
warstw butelek szklanych
na wysokowydajnych liniach
produkcyjnych
(Endsealer Technology)
• Zasatosowanie w linii
(transport butelek na
przenośnikutaśmowym)
• Maszyna zintegrowana z
instalacją do paletyzowania
produktów

Specjalne taśmy dla potrzeb
pakowania butelek

Strapex Endsealerspecyficzny
i wypróbowany
system opasywania
taśmą
• Mniejsza ilość wymian
szpul z taśmą z uwagi
na ich powiększoną
ilość, co ma wpływ na
zmniejszenie przestojów
maszyny
• Nieskomplikowana
integracja z istniejącymi
systemami transporterów
• Dokładne ustawienie
pozycji taśmy na
opakowaniu
• Wysoka dyspozycyjność
• Zmniejszenie kosztów
pakowania wskutek
zastosowania lekkich
taśm
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Poziome opasywanie
pojedynczej warstwy
butelek szklanych
(technologia z ramą
prowadzącą)
• Umieszczona poza
instalacją do
paletyzowania
produktów
2
Opasywanie poziome
kilku warstw butelek szklanych umieszczonych na
paletachn
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Opasywanie pionowe
butelek szklanych
umieszczonych na
paletach (z zagęszczaniem)
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Opasywanie pinowe
butelek PET umieszczonych
na paletach (z lekkim
dociskiem od góry)
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Opasywanie taśmą i owijanie folią stretch
puszek
Opasywanie taśmą 
1
Opasywanie pinowe
puszek umieszczonych
na paletach (z lekkim
dociskiem od góry)
2
Opasywanie pinowe
puszek umieszczonych
na paletach
3
Maszyna z podwójną
głowicą do opasywania
dla linii produkcyjnych o
dużej wydajności
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Opasywanie poziome
puszek do aerozoli
za pomocą
Technologii Endsealer

Owijanie folią
5
Owijanie folią puszek
umieszczonych na
paletach
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Atuty firmy Strapex
Maszyny, taśmy oraz system obsługi
posprzedażnejoferowane jako całkowity pakiet
Korzyści dla klienta

• Testowanie maszyny
przed wysyłką do klienta

• Proste i zrozumiałe
instrukcje obsługi

• Integracja z Twoją
linią produkcyjną

• Szkolenie osób
odpowiedzialnych
za serwis i utrzymanie
maszyny

• Pełny serwis doradczy
• Profesjonalna
dokumentacja projektu
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Odpowiednia maszyna
Ze względu na elastyczność swojego programu budowy maszyn, firma Strapex może zaoferować rozwiązania dostosowane
do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów
Odpowiednia taśma wytwarzana w naszych
zakładach produkcyjnych
Szeroki zakres taśm plastikowych z polipropylenu (PP) i
poliestru (PET), z których każda posiada swoją własną
charakterystykę, gwarantuje, że taśma i sprzęt będą zawsze
tworzyć odpowiednią kombinację!
Ogólnoświatowa sieć sprzedaży i serwisu
Mogą Państwo zawsze uzyskać porady ekspertów w zakresie
wyboru prawidłowego rozwiązania oraz pakietu serwisowego
wraz z gwarantowaną dostępnością części zamiennych

Dodatkowe produkty
przeznaczone dla sektora
zabezpieczeń transportowych
• Ręczne urządzenia do
opasywania produktów
taśmami
• Maszyny dla przemysłu
spożywczego i produkcji
napojów

• Projektowanie maszyn
nowocześniejszych
stacjach pracy 3DCAD

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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