
Zabezpieczenie produktów na czas transportu
w przemyśle papierniczym
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Rozwiązania systemowe w przemyśle
papierniczym

Prasowanie i
opasywanie taśmą
formatek papieru na
paletach 

1, 2, 3
Instalacja opasywania
taśmą przy użyciu taśmy 
poliestrowej

• Możliwości
 – Opasywanie poprzeczne
 – Opasywanie krzyżowe

• Maksymalnie 80 palet na 
 godzinę przy opasywaniu
 krzyżowym (2 x 2)

• Optymalne odległości
 pomiędzy taśmami dla 
 różnych wymiarów palet.

Przendośnik przesuwny 
prostopadle na bok

Maszyna do wiązania 
taśmą

Maszyna do 
wiązania taśmą z 
prasą

Korzyści dla klienta

• Kompleksowe usługi
 doradcze

• Profesjonalna dokumen-
 tacja projektowa

• Rozbudowa waszej
 maszyny na 
 najnowocześniejszych
 stacjach roboczych 
 3D-CAD

• Wykonanie montażu i
 wewnętrznego testu
 odbiorczego

• Uruchomienie i 
 podłaczenie do waszej 
 linii produkcyjnej

• Instrukcje obsługi
 przyjazne dla 
 użytkownika

• Przeszkolenie waszych
 pracowników obsługi i 
 sekcji utrzymania 
 technicznego
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Zalety 
wynikające z
zastosowania
systemu Strapex

Maszyna, 
taśma i serwis 
posprzedażny
jest w jednym
pakiecie.

Prasowanie i opasywanie 
taśmą formatek papieru 
na paletach
1
Maszyna z jedną głowicą 
do opasywania taśmą 
poliestrową
2
Maszyna z dwoma
głowicami do opasywania 
taśmą poliestrową

Opasywanie taśmą
papieru rolowanego
3
Maszyna do opasywania
pionowego przy użyciu
taśmy poliestrowej

Opasywanie taśmą
papieru do kopiowania
4
Maszyna do opasywania
papieru kopiującego
umieszczonego w pudełkach
kartonowych

Ręczne opasywanie
taśmą
5
Ręczne urządzenie 
akumulatorowe do 
opasywania taśmą 
poliestrową i polipropyle-
nową

Właściwa maszyna
Dzięki wykorzystaniu elastyczności swojego programu budowy 
maszyn firma Strapex może zaoferować rozwiązania dostoso-
wane do indywidualnych zastosowań klientów.

Właściwa taśma
Pełny zakres taśm z tworzywa (PET) o charakterystykach 
zapewniających, że taśma i urządzenie są zawsze dobrane w 
najbardziej korzystny sposób.

Ogólnoświatowy zasięg sprzedaży i usług
Do dyspozycji klienta specjalistyczne doradztwo w zakresie 
wyboru prawidłowego rozwiązania oraz pakiet serwisowy 
razem z gwarantowaną dostępnością części zamiennych.
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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


