
Stroppebånd

Polypropylene (PP) + Polyester (PET)

Trykte og spesifikke bånd



Det riktige 
stroppebåndet

Et omfattende utvalg 
polypropylen (PP) og 
polyester (PET) 
stroppebånd, hver med  
spesielle egenskaper.  
Det sikrer at stroppebånd, 
verktøy og maskiner alltid 
er tilpasset hverandre!

Det riktige verktøyet 
og maskinen

Anvendelsene for 
stropping er varierte – på 
samme måte som Strapex 
sitt utvalg. Du kan velge 
ett av flere systemer fra 
en enkel håndstrammer/ 
forsegler til helautomatisk 
installasjon.

Salg og service over 
hele verden

Du vil motta ekspertråd 
for valg av riktig 
løsning og serviceopplegg.  
Garantert tilgang på deler 
og støtte.

Fordeler med Strapex 
Bånd, verktøy/maskiner og service etter salg 
som total pakke

Kvalitet
Kvalitetsbånd, levert
grundig viklet, godt bundet 
og pakket i kartonger

Smal stropp 
Polypropylen PP

Stropp
Polypropylen PP

Svært tøyelig stropp 
Polyester 

 Produsert av oss



Det er mye godt å si om
Strapex’ stroppebånd!

· For lett pakket gods opp til 30 kg

· For pakker, løse bunter og aviser og blader

· Sikring av verdifullt gods

· Sikker transport av skjøre produkter

· For manuell eller mekanisk stropping

· Tåler temperaturvariasjoner fra 
 –18°C til +50°C*

· Den økonomiske løsningen på generell logistikk- 
 og transportsikkerhet

 PP (Polypropylene)

 PET (Polyester)

· For sikker transport av palleterte varer av alle slag

· UV-resistens gjør at du kan lagre gods i fri luft

· Resistent mot 
 – håndtering og transportrelaterte påkjenninger
  slik som vibrasjon
 – klimapåvirkning slik som fuktighet eller 
  temperaturvariasjoner fra –30°C til +80°C* 
  (for gods som kan trekke seg sammen eller utvide 
  seg)

· For manuell eller mekanisk stropping

· Det sterke alternativet til stål- stropper: 
 – Kostnadsbesparende
 – Mindre skade på overflate og kanter på pakket gods
 – Mindre skaderisiko når stroppen kuttes 
 – Enklere håndtering av stroppruller * Generelle, ikke-bindende retningslinjer som kan variere i 

 henhold til bruk, produkt eller miljøpåvirkinger.  Konsulter 
 en av våre industrispesialister.
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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


