
Omsnoeringsband van kunststof

Polypropyleen (PP) + Polyester (PET)

Gedrukt en specifieke band



Het passende 
omsnoeringsband

Een uitgebreid 
assortiment aan kunst-
stofband: polypropyleen 
(PP) of polyester (PET) 
met verschillende, 
meetbare eigenschappen. 
Zodat apparaat/machine 
en omsnoeringsband 
optimaal op elkaar zijn 
afgestemd!

Het juiste apparaat 
of de juiste machine

De vereisten bij het 
omsnoeren zijn divers – 
net als het aanbod van 
Strapex! U kiest uit 
verschillende systemen: 
van de eenvoudige 
spanner/tangcombinatie 
tot een volautomatische 
installatie.

Wereldwijd 
gegarandeerde 
klantenservice

Advies bij de keuze van 
de juiste oplossing, 
reparatieservice en 
gegarandeerde levering 
van 
vervangingsonderdelen.

Het voordeel van Strapex
Omsnoeringsband, apparaat/machine 
en klantenservice als systeemeenheid

Kwaliteit
Kwaliteitsband, zorgvuldig 
opgespoeld, goed 
samengebonden en in 
dozen verpakt geleverd

Smal band 
van polypropyleen PP

Band 
van polypropyleen PP

Extra sterk band 
van polyester PET

 Eigen fabrikaat



Er is veel te zeggen 
over Strapex-omsnoeringsband!

· Voor lichte, tot ca. 30 kg zware pakgoederen

· Voor pakketten, losse bundels en voor kranten 
 en tijdschriften

· Als diefstalbeveiliging voor kostbare producten

· Transportbevestiging voor gevoelige producten

· Voor handmatig of machinaal omsnoeren

· Bestand tegen temperatuurschommelingen 
 van –18 °C tot +50 °C* 

· De economische oplossing voor algemene 
 logistiek/transportgoederenbeveiliging

 PP (Polypropyleen)

 PET (Polyester)

· Voor de bevestiging van alle soorten transport-
 goederen op pallets

· Dankzij UV-bestendigheid geschikt voor opslag 
 van producten in de open lucht

· Bestand tegen
 – behandelings- en transportgebonden belasting
  door bijv. schokken
 – klimaatinvloeden zoals vocht of temperatuur-
  schommelingen van –30 °C tot +80 °C* (krimpende 
  of rekbare pakgoederen)

· Voor handmatig of machinaal omsnoeren

· Het sterke alternatief voor staalband:
 – Kostenbesparing
 – Minder schade aan pakgoederen (oppervlakken, 
  randen)
 – Minder letselgevaar bij het doorsnijden van band
 – Makkelijker hanteerbare bandrollen

* Niet-bindende, algemene richtwaarde, die afhankelijk van 
 toepassing, product en omgevingsinvloeden anders kan  
 zijn.  Vraag advies bij onze industriespecialisten!
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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


