Transportsikring af varer
til byggebranchen

Systemløsninger til byggebranchen
Til nye anlæg eller til placering i eksisterende
pakkelinier
Kundefordele
• Grundig vejledning og
rådgivning
• Professionel og
gennemarbejdet
projektdokumentation
• Udvikling med moderne
3D-CAD system sikrer
ensartethed og stabil
drift

Den rigtige maskine
Strapex er fleksible og tilbyder gerne skræddersyede løsninger
til den enkelte kundes behov.
Det rigtige bånd fra egen produktion
Et stort sortiment af plastikbånd: polyester (PET), polypropylen
(PP) eller stålbånd med forskellige egenskaber sikrer, at bånd
og maskine altid udgør den mest optimale kombination.
Garanteret service i hele verden
Professionel rådgivning til valg af den rigtige løsning.
Vi tilbyder også service og reparation, samt garanti for
reservedelsleverancer.

Fleksible løsninger . . .
. . . med polyester- eller
polypropylenbånd

. . . med stålbånd

• Testet og afprøvet inden
levering

• Brugervenlige
betjeningsvejledninger

• Vi kan integrere og
idriftsætte anlægget i
Deres produktionslinie

• Uddannelse af Deres
operatører i korrekt brug
af anlægget

Systemløsninger
Horisontalomsnøring med Endsealer teknologi

Strapex Endsealer –
det unikke og
gennemprøvede
omsnøringssystem
• Færre driftsafbrydelser
og båndrulleskift takket
være ruller med store
mængder bånd
• Let at integrere i
eksisterende transportsystemer
• Nøjagtig båndplacering
på produkt
• Høj produktionskapacitet

1
Omsnøring af fliselag
direkte på produktionsbåndet
1
Lav omsnøringshøjde over
produktionsbåndet ved høj
hastighed
Med polypropylen- eller
polyesterbånd

Omsnøring af større
emner
2
Horisontalomsnøring
– Fra et til fire bånd
– Automatisk bevægelig
maskine
– Til flere fliselag og
byggeblokke med eller
uden palle
Med polypropylenbånd
op til 16 mm bredde eller
polyesterbånd op til 10 mm
bredde

2
• Ensartet båndstramning
• Kompakt og
pladsbesparende
• Opnåelse af maksimal
produktivitet

Systemløsninger
Omsnøring
Horisontalomsnøring
1
Horisontalomsnøring af
flere fliselag og
byggeblokke med eller
uden palle

Vertikalomsnøring
2
Vertikalomsnøring
– Sidelæns bevægelig
maskine til placering i
fuldautomatiske
produktionslinier
– Til flere fliselag og
byggeblokke med eller
uden palle

1

• Alternativt med
– stærkt polyesterbånd
   op til 19 mm bredde
– stålbånd
• Til transportsikring under
vanskelige transport- og
vejrforhold

2

Beskyttelse mod miljøpåvirkninger
med topfolie eller strækfilm
1
Omsnøringsmaskine med
automatisk pålægning af
topfolie
2
Anlæg til folieomvikling
af palleterede
byggematerialer med
strækfilm

1

2

Systemløsninger
Omsnøring af tagsten
ved hjælp af Endsealer teknologi
1
Horisontalomsnøring af
teglbundter
2, 3
Vertikalomsnøring af små
teglbundter
• Høj produktionskapacitet
• Anvendelse af
polypropylen- og
polyesterbånd af høj
kvalitet

1

3
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Manuel omsnøring
Omsnøring af mindre emner
Manuel omsnøring
1
Batteridrevet omsnøring
med det mest moderne
genopladelige og
brugervenlige udstyr
2
Med stålbånd:
Manuel stramning og
lukning med stålbåndsapparat

Omsnøring af mindre
emner
3
Automatisk omsnøring af
emballeret byggemateriale,
f.eks. keramiske fliser
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Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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