Zabezpieczenia produktów podczas transportu
dla potrzeb produkcji, handlu i logistyki

Opasywanie
Owijanie folią

Rozwiązania systemowe
dla produkcji, handlu i logistyki

Opasywanie

Strapex Endsealer –
specyficzny i sprawdzony
system opasywania
• Mnie jsza ilość w ym ian
szpul z taśmą z uwagi
na ich powiększoną ilość,
co ma wpływ na
zmniejszenie przestojów
maszyny
• Niesk om plikowa na
integracja z istniejącymi
systemami transporterów
• Dokładne ustawienie
taśmy
• Redukcja kosztów
opakowań ze względu
na użycie lekkich taśm

Zabezpieczenie
produktu na czas
transportu

Wiązki produktów

Maszyny do poziomego
oraz pionowego opasywania
Maszyny do opasywania
produktów w wiązkach

Owijanie
folią

Paczka
Produkty z drukami
Ochrona (przed kradzieżami)

Maszyny półautomatyczne
ze stołem obrotowym

Do użytku jako samodzielna
maszyna lub zintegrowana
ze stołem do pakowania
Maszyny z wbudowanym
przenośnikiem taśmowym
dla nowych oraz istniejących
linii pakujących

W pełni automatyczne
maszyny z systemem
pierścieniowym, jako
samodzielne urządzenie
lub zintegrowane z owymi,
bądź z już istniejącymi
liniami pakującymi

Rozwiązania systemowe
Zabezpieczenia produktu na czas transportu

Opasywanie poziome
1, 2
Opasywanie technologią
Endsealer
3
Opasywanie pakietów
opakowań jednostkowych
(maszyna ramowa)
4, 5
Zasilane akumulatorem,
ręczne urządzenie do
opasywania taśmą z
tworzywa (PP lub PET)
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Opasywanie pionowe
1
Opasywanie technologią
Endesealer
2, 3
Opasywanie dużych
opakowań oraz
metalowych krat
4
Zasilane akumulatorem
ręczne urządzenie do
opasywania taśmą
z tworzywa

1
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Ręczne urządzenie do
opasywania taśmą stalową
3

Owijanie folią
6
Maszyna półautomatyczna
7
W pełni automatyczne
urządzenia do pakowania
różnych ładunków
paletowych
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Wiązki produktów

1, 2, 3
Pionowe opasywanie
technologią Endsealer:
przewody, stosy opon,
wiązki drewna
4, 5
Półautomatyczne
opasywanie wiązek
produktów w tuleje
tekturowe
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Paczki, materiały zadrukowane,
ochrona przed drobnymi kradzieżami
Dostawa
1
W pełni zautomatyzowane
opasywanie różnej
wielkości pudeł tekturowych,
doskonałe dla przemysłu
graficznego oraz domów
sprzedaży wysyłkowej
2
W pełni zautomatyzowane
opasywanie plastikowych
pojemników

1

4, 5
Półautomatyczne
pakowanie materiałów
drukowanych paczek itd.

2

Opasywanie jako
ochrona przed kradzieżą
3
Cennych przedmiotów
w tekturowych pudełkach
6
majsterkowiczów,
supermarketach, domach
towarowych itd.
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Atuty firmy Strapex
Maszyny, taśmy oraz system obsługi
posprzedażnej- oferowane jako całkowity pakiet
Odpowiednia maszyna
Ze względu na elastyczność swojego programu budowy
maszyn, firma Strapex może zaoferować rozwiązania
dostosowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych
klientów.
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Odpowiedna taśma 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
Do zastosowań
pzemysłowych:
urządzenia do opasywania
taśmą oraz do owijania
folią

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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www.strapex.com

