
Omsnøringsbånder af plastic

Polypropylen (PP) + Polyester (PET)

Trykte og bestemte bånder



Det passende 
omsnøringsbånd

Det omfattende plast-
båndssortiment:
Polypropylen (PP) eller 
polyester (PET) med 
forskelligartede, målbare 
egenskaber. Således 
at apparat/maskine og 
omsnøringsbånd tilpasses 
optimalt til hinanden!

Det rigtige apparat og 
den rigtige maskine

Kravene til omsnøring er 
meget forskellige – det 
samme gælder Strapex-
tilbuddet! Man vælger 
mellem forskellige 
systemer: Fra den enkle 
spænder/plombetang-
kombination til det 
fuldautomatiske anlæg.

Verdensomspændende 
garanteret 
kundeservice

Rådgivning til valg af 
den rigtige løsning, 
reparationsservice og 
garanteret
reservedelsleverance.

Strapex-pluspunktet
Omsnøringsbånd, apparat/maskine 
og kundeservice som systemenhed

Kvalitet
Kvalitetsbånd, leveres 
omhyggeligt opviklet, godt 
afbundet og emballeret i 
æsker

Smalle bånd 
af polypropylen PP

Bander 
af Polypropylen PP

Meget stærke bånd 
af polyester PET

 Egen fabrikation



Meget taler for Strapex-omsnøringsbånd!

· Til lette og op til ca. 30 kg tunge produkter

· Til pakker, løse bundter samt til aviser og 
 tidsskrifter

· Som tyverisikring af værdifulde produkter

· Transportgodssikring for vanskelige produkter

· Til manuel eller maskinel omsnøring

· Resistent mod transportsvingninger
 fra –18°C til +50°C*

· Den økonomiske løsning 
 til generel logistik/transportgodssikring

 PP (Polypropylen)

 PET (Polyester)

· Til transportgodssikring af palleteret gods af enhver 
 art

· Egnet til oplagrede produkter i det fri takket være 
 UV-bestandighed

· Resistent mod
 – håndterings- og transportbetingede 
  belastninger som vibrationer, osv.
 – klimatiske påvirkninger som fugt eller 
  temperatursvingninger fra –30°C til +80°C* 
  (produkter som krymper eller udvider sig)

· Til manuel eller maskinel omsnøring

· Det stærke alternativ til stålbånd:
 – Omkostningsbesparende
	 –	 Færre	skader	på	produkter	(overflade,	kanter)
 – Mindre risiko for personskader under opskæring 
  af båndet
 – Lettere håndtering af båndruller

* Uforbindende, generel referenceværdi, som kan ændre 
 sig alt efter anvendelse, produkt, miljøpåvirkninger.
 Kontakt vore industrifagfolk for rådgivning!
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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


