Zabezpieczenie produktów na czas transportu
w przemyśle drzewnym i płyt wiórowych

T E C H N O L O G Y

Rozwi drzewnego i produkcji płyt wiórowych
ązania systemowe dla przemysłu
Dla nowych instalacji lub do integracji z
istniejącymi liniami pakującymi
Korzyści dla klienta

• Testowanie maszyny
przed wysyłką do klienta

• Proste i zrozumiałe
instrukcje obsługi

• Integracja z Twoją
linią produkcyjną

• Szkolenie osób
odpowiedzialnych za
serwis i utrzymanie
maszyny

• Pełny serwis doradczy
• Profesjonalna
dokumentacja projektu
• Projektowanie
maszyn na
nowocześniejszych
stacjach pracy 3D-CAD

Odpowiednia maszyna
Ze względu na elastyczność swojego programu budowy maszyn, firma Strapex może zaoferować rozwiązania dostosowane
do indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów.
Właściwa taśma do opasywania
Pełen zakres taśm z tworzywa (PET) oraz stalowych o charakterystykach zapewniających, że taśma i urzązenie są zawsze
dobrane w najbardziej korzystny sposób.
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

Elastyczne rowzwiązania...
… przy użyciu taśmy z
tworzywa Łączenie poprzez
zgrzewanie
• dla taśmy poliestrowej
o wysokiej wytrzymałości
… przy użyciu taśmy stalowej
Łączenie poprzez przetłaczanie
• Nie są konieczne zapinki
• Dla opakowań płaskich i
okrągłych.

… przy użyciu taśmy
poliestrowej

… przy użyciu taśmy
stalowej

Rozwiązania systemowe
przy opasywaniu taśmą pakietów płyt
Opasywanie poprzeczne

Przy użyciu taśmy
poliestrowej o wysokiej
wytrzymałości
Maszyna do poprzecznego
opasywania z możliwością
wyboru:
- Automatycznego
podawania podkładów
- Automatycznego
podawania katowników
ochronnych górnych
krawędzi

Wzdłużne i poprzeczne opasywanie taśmą
Z możliwością wyboru
opasywania przy użyciu
taśmy poliestrowej
(PET) i stalowej
Instalacja składająca się
z trzech maszyn
1 Maszyna do wzdłużnego
opasywania z użyciem
palet lub bez
2 Maszyna do poprzecznego
opasywania płyt na
paletach
3 Maszyna do poprzecznego
opasywania z użciem
podkładów
4 Magazynek do podkładów
5 Automatyczne podawanie
podkładów
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Do różnych płyt, ciętych na określony wymiar
Z możliwością wyboru
opasywania przy użyciu
taśmy poliestrowej
(PET) i stalowej
Automatyczne opasywanie
taśmą płyt pociętych na
wymiar
Z możliwością wyboru:
- podkładów/płyt ochronnych
- podkładów/kątowników
ochronnych krawędzi

Rozwiązania systemowe
Różne rozwiązania opasywania taśmą

Opasywanie ręczne
1,2
Ręczne urządzenia
akumulatorowe do
opasywania taśm z
tworzywa
3
Ręczne urządzenia do
opasywania (naciąganie
i łączenie) taśmą stalową
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Opasywanie
pólautomatyczne
4
Przy użyciu taśmy
poliestrowej lub stalowej

Opasywanie
automatyczne
5
Przy użyciu taśmy
polipropylenowej lub
poliestrowej
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Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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