
Segurança no transporte
para a Indústria de Garrafas e Latas



Instalações automáticas 
Cintagem de garrafas em camadas

Strapex Endsealer –     
o  sistema específico e 
provado de cintagem 
 
• Menos mudanças de 
 bobine devido a bobines 
 maiores, resultando 
 em menos paragens da 
 máquina
• Integração simples nos 
 sistemas de transporta-
 dores existentes
• Posicionamento exacto 
 da cinta
• Grande disponibilidade 
• Redução de custos de 
 embalagem devido à 
 utilização de cintas leves

Cintagem horizontal de 
camadas individuais de 
garrafas de vidro em linhas 
de produção elevada 
(Tecnologia Endsealer)

• Aplicação em linha
 (transporte de garrafas
 em correia transporta-
 dora)
• Integrado em instalação
 de paletização

Cintas especialmente 
desenvolvidas para a 
indústria do vidro
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1
Cintagem horizontal 
de camadas individuais 
de garrafas de vidro  
(tecnologia de arco)

• Instalação de 
 paletização exterior

2
Cintagem horizontal de 
várias camadas de garrafas 
de vidro em paletes

3
Cintagem vertical de 
garrafas de vidro em 
paletes (com compressão)

4

Cintagem vertical de 
garrafas PET em paletes 
(com prensa)
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Cintagem

1
Cintagem vertical de latas  
em paletes (com prensa)

2
Cintagem vertical de latas  
em paletes

3
Máquina de cintagem 
de cabeça dupla para 
capacidade de produção 
elevada

4
Cintagem horizontal 
de latas aerossol 
com Tecnologia Endsealer

Envolvimento 
com filme estirável 

5
Envolvimento de latas em 
paletes

Cintagem e envolvimento de latas



A máquina certa
Devido à flexibilidade do programa de construção de máqui-
nas, a Strapex pode oferecer soluções à medida das aplicações 
individuais dos clientes.

A cinta certa produzida nas nossas 
fábricas próprias
Uma gama adequada de cintas plásticas (PP e PET), cada uma 
com as suas características próprias para assegurar a melhor 
combinação possível cinta/equipamento!

Vendas e Assistência Técnica a nível mundial
Receberá aconselhamento técnico para a escolha da melhor 
solução e da necessária assistência técnica, em conjunto com 
a garantia de disponibilidade de peças sobresselentes.

Produtos adicionais 
para o sector de 
segurança no transporte

• Ferramentas manuais  
 para cintagem

• Máquinas para a 
 Indústria de Alimentação
 e Bebidas
 

A Vantagem Strapex
Máquina, Cinta e Assistência Técnica
como um pacote global

Benefícios 
para o cliente 

• Serviço de aconselha-
 mento completo

• Documentação de 
 projectos com qualidade 
 profissional

• Desenvolvimento da 
 sua máquina nas 
 estações de trabalho 
 3D-CAD mais modernas

• Montagem e testes 
 de aceitação na nossa 
 empresa

• Integração e entrada 
 em funcionamento na 
 sua linha de produção

• Instruções de funciona-
 mento fáceis e intuitivas

• Formação do seu pessoal 
 de assistência técnica 
 e de manutenção
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www.strapex.com

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network


