Zabezpieczenie produktów na czas transportu
dla przemysłu spożywczego

Opasywanie produktów
taśmą
Banderolowanie
Etykietowanie
Owijanie folią stretch

Rozwiązania systemowe
Zabezpieczenie produktów na czas
transportu przemysłu spożywczego
Bez etykiety

Opasywanie
produktów taśmą

Banderolowanie

Kombinacja:
opasywanie produktów taśmą i
banderolowanie

Owijanie palet folią
stretch

Z etykietą

Rozwiązania systemowe
zabezpieczenie produktów na czas transportu
dla przemysłu spożywczego
palety ze skrzyniami i kegami
Kombinacja:
opasywanie produktów
taśmą i banderolowanie
1
Opasywanie produktów
taśmą u góry, banderolowanie poniżej
Etykietowanie (etykieta na
banderoli)

Opasywanie produktów
taśmą wraz z etykietowaniem
2
Opasywanie poziome
taśmą przystosowaną
do ciężkich obciążeń
- w celu zagwarantowania
bezpieczeństwa

Kombinacja:
opasywanie
i banderolowanie

1

Opasywanie produktów
taśmą
3
Poziome opasywanie
taśmą skrzyń w handlu
detalicznym

Banderolowanie
4
Istnieje możliwość
umieszczenia dodatkowych
etykiet na banderoli

Opasywanie

2

Banderolowanie

Opasywanie
wraz z etykietowaniem

4

3

Palety otwarte oraz ustawione w stosy butelki
PET
Opasywanie
produktów taśmą

Opasywanie

1
Pionowe opasywanie taśmą
palet otwartych pod kątem
90° w kierunku transportu
2
Pionowe opasywanie taśmą
butelek PET

Opasywanie towaru
taśmą oraz banderolowanie

2

3
Istnieje możliwość
umieszczenia dodatkowych
etykietek na banderoli

Owijanie palet folią
stretch
4
Całkowicie automatyczne
owijanie palet folią stretch
Opasywanie

Opasywanie
i banderolowanie

1

3

4

Owijanie folią
stretch

Produkty w kartonach i w workach
Opasywanie
produktów taśmą
1
Całkowicie zautomatyzowane
opasywanie taśmą kartonów
z mięsem (kartony o różnych
wymiarach)
2
Poziome opasywanie taśmą
jogurtów ustawionych na
kartonowych tackach
3
Pionowe opasywanie taśmą
przy pomocy maszyny
wolnostojącej

Opasywanie

1

2

Opasywanie

Owijanie palet
folią stretch
4
Całkowicie automatyczne
owijanie folią stretch przy
pomocy systemu
pierścieniowego

4

Owijanie folią
stretch

5

Owijanie folią
stretch

5
Żywność owinięta folią w
spaletyzowanych workach
plastikowych
Opasywanie

3

Różne ładunki spaletyzowane
Opasywanie towaru
taśmą

Owijanie folią
stretch

1
Poziome opasywanie
taśmą ładunków scalonych,
ustawionych w stosy
3
Banderolowanie
Owijanie folią
stretch

2
Banderolowanie ustawionych
w stosy bloków soli

Owijanie palet folią
stretch

4

3
Instalacja zintegrowana
z przenośnikiem do palet
Opasywanie

1

4
Maszyny do
półautomatycznego
owijania foli ą ze stołem
obrotowym

5
Instalacja do owijania folią
scalonych mieszanych partii
żywności
Owijanie folią
stretch
Banderolieren

2

5

Atuty firmy Strapex
Maszyny, taśmy oraz system obsługi
posprzedażnej – oferowane jako całkowity
pakiet
Strapex Endsealer –
specyficzny i wypróbowany system opasywania
taśmą

e x

s tr

s

x

a p e

t r a p

Odpowiednia maszyna
Ze względu na elastyczność swojego programu budowy maszyn, firma Strapex może zaoferować rozwiązania dostosowane
do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów.
Odpowiednia taśmą wytwarzana w naszych
własnych 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
• Służące do opasywania
produktów taśmami
maszyny w wykonaniu
wolnostojącym

• Prosta konstrukcja,
niewiele części ruchomych
• Brak szkodliwego
wpływu wilgoci
• Szybka i łatwa wymiana
urządzenia taśmy
• Mniejsza ilość wymian
szpul z taśmą z uwagi na
ich powiększoną wielkość,
co ma wpływ na
zmniejszenie przestojów
maszyny
• Nieskomplikowana
integracja z istniejącymi
systemami transporterów
• Indywidualnie regulowana
wysokość opasywania
taśmami i banderolami:
zarówno górna jak i dolna
taśma lub banderola mogą
być ustawia indywidualnie

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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