
Zabezpieczanie towaru do transportu
Maszyny do owijania folią stretch

System ze stołem 
obrotowym

System z ramieniem 
obrotowym

System pierścieniowy



Odpowiednia maszyna

Dzięki szerokiej gamie urządzeń, Strapex może zaoferować 
rozwiązania przystosowane do indywidualnych zastosowań

Odpowiednia folia

Duży wybór folii stretch zapewnia, że urządzenie i materiały 
eksploatacyjne zawsze stanowią najlepszą kombinację!

Sprzedaż i serwis na całym świecie

Przy wyborze odpowiedniego rozwiązania i pakietu 
serwisowego otrzymasz fachową poradę wraz z gwarancją 
dostępności części zamiennych.

Atuty firmy Strapex
Maszyna, folia i serwis pogwarancyjny
w jednym pakiecie

Narzędzia ręczne,
urządzenia i instalacje do
opasywania
 



System ze stołem obrotowym
Maszyny półautomatyczne do
zwartych ładunków

Modele
SWS 10/15/18

Trzy modele z różnymi pro-
gramami owijania i różnym
wyposażeniem

Cechy

Owijanie w czasie obracania 
się palety

Oszczędność, system Power 
Pre-Stretch od 100-300%

Stabilizacja ładunku regulacja 
prędkości stołu obrotowego i
wózka z folią

Wysokość stołu obrotowego 
tylko 70 mm

Łatwa i szybka wymiana folii

Łagodny start oraz
pozycjonowanie stołu
obrotowego

Do 30 palet na godzinę

Z otwartym lub
zamkniętym stołem
obrotowym oraz
rampą (opcja)

Rozwiązanie Power
Pre-Stretch:
wstępne naciągnięcie folii 
do 300 % (opcja) –
optymalne wykorzystanie
folii

Element przytrzymujący
(opcja)

Łatwa praca dzięki
panelowi sterującemu

Rozwiązanie z wstępnie 
naciągniętą folią MimaLite®: 
do 60% redukcji zużycia folii. 
Brak konieczności stosowania 
power-pre-stretch.
Ograniczenie powierzchni
magazynowej do przechowy-
wania folii i mniejsza ilość 
wymian rolek ze względu na
zwiekszoną długość folii
w rolce.



System z ramieniem obrotowym
Maszyny półautomatyczne do lekkich
produktów i ładunków paletowych
o nieregularnym obrysie

Modele
SWA 20/25

Do montażu na słupie 
lub na ścianie

Cztery programy owijania
z ośmioma dostępnymi
funkcjami

Urządzenie power-pre-
stretch: Wstępne rozciaga-
nie folii do 300% (opcja) 
- optymalne wykorzystanie 
folii

Cechy

W czasie owijania paleta
pozostaje nieruchoma 
– brak sił odśrodkowych 
powodujących przemiesz-
czanie się ładunku podczas 
owijania.

Minimalne wymagania
przestrzenne: brak 
konieczności instalacji stołu i 
rampy najazdowej.

Brak konieczności stosowania
elementu przytrzymującego
(docisku).

Łatwe wkładanie folii

Delikatne owijanie bez nacis-
ku na krawędzie towaru

Do 35 palet na godzinę

System szczególnie odpo-
wiedni dla zakładów pro-
dukcyjnych o zaostrzonych 
wymaganiach dotyczących 
higieny ponieważ maszyna 
nie zasłania posadzki.



System Pierścieniowy
Urządzenia do standardowych zadań i dla
wszystkich typów towarów na paletach

Modell SWR 30

Ideal bei engen Platz-
verhältnissen und 
wenn ohne Deckblatt 
umwickelt wird

Bis 35 Paletten 
pro Stunde

Modele
SWR 40/45

Model SWR 50Urządzeniamiczne – z
wieloma funkcjami
w standardzie.

Do 50 palet na godzinę

Oszczędna maszyna
z urządzeniem do
nakładania arkuszy górnych

Do 50 palet na godzinę

Automatische Lösung

Halbautomatische Lösung

“Roll in – Roll out“-Lösung

Cechy

Jako urządzenie samodzielne 
lub zintegrowane w pełni 
zautomatyzowaną linię 
pakującą

Proces w pełni automatyczny
– wkładanie folii
– owijanie
– „sznurowanie” końca folii
– odcinanie końca folii

W czasie spiralnego
owijania paleta pozostaje
nieruchoma – brak sił
odśrodkowych powodujących
przemieszczanie się ładunku 
podczas owijania.

Owijanie może być rozpoczęte 
i zakończone na dowolnej 
wymaganej wysokości

Delikatne owijanie bez 
nacisku na krawędzie towaru 
dzięki układowi wstępnego
naciągania – szczególnie
odpowiedniego dla pro-
duktów delikatnych i o małej 
wadze

Stałe napięcie folii dzięki
układowi pierścienia
ślizgowego

Czytelny wyświetlacz
wskazujący przebieg 
programu i usterki

Optymalne ustawienie palety
dzięki monitorowaniu przez
fotokomórki

Bardzo bezpieczna praca



Dane techniczne Pierścień    
 SW 30  SWR 40  SWR 45  SWR 50 
Maszyna  
Wydajność/h, do  35 palet  50 palet  50 palet  50 palet
Wysokość maszyny  3130 mm  2740 mm  2740 mm  3100 mm
Wysokość owijania, do  2100 mm  2400 mm  2400 mm  2400 mm
Wymiary palety, maks.  1200 x 1000 mm  1200 x 1550 mm  1700 x 2050 mm  1200 x 1550 mm
Zasilanie elektr.  3 x 400 V, 50 Hz  3 x 400 V, 50 Hz  3 x 400 V, 50 Hz  3 x 400 V, 50 Hz
Waga  1300 kg  1550 kg  1550 kg  2000 kg

System sterowania Siemens S7-200 Siemens S7-200 Siemens S7-200 Siemens S7-200

Folia stretch 
Grubość folii  9–30 mμ  17–35 mμ  17–35 mμ  17–35 mμ

Urządzenie do arkusza górnego    •
 
Dalsze informacje
Dane techniczne, wyposażenie 
standardowe, opcje  Na żądanie  Na żądanie  Na żądanie  Na żądanie

Dane techniczne Stół obrotowy    Ramię obrotowe
 SWS 10  SWS 15  SWS 18  SWA 20/25
Maszyna
Wydajność/h, do  30 palet  30 palet  30 palet  35 palet
Stół obrotowy ø  1500/1800 mm  1500/1800 mm  1500/1800 mm
Wysokość stołu  70 mm  70 mm  70 mm
Wysokość mas zyny  2070 mm  2320/2620/  2320/2620/  3550 mm
  3120 mm  3120 mm
Wysokość owijania, do  2000 mm  2100/2400/  2100/2400/ 2 550/2900 mm
  2900 mm  2900 mm
Wymiary palety, maks.  800 x 1200/  800 x 1200/  800 x 1200/  1250 x 1250 mm*
 1200 x 1200 mm  1200 x 1200 mm  1200 x 1200 mm
Waga palety, maks . 1 500/2000 kg  1500/2000 kg  1500/2000 kg
Zasilanie elektr.  230 V, 50 Hz  230 V, 50 Hz  230 V, 50 Hz  230 V, 50 Hz
Waga  350 kg  350 kg  350 kg  500 kg
Hamulec folii  mechaniczny  elektromagnet.  elektromagnet.  elektromagnet.**
Wstępny naciąg folii: do 300 %   •  •  • ***

Układ sterowania
Układ ster. Logo Siemens  •  •
Siemens S7-22 4    •
PLC/CAN bus     •
Sterowanie ręczne joysit kiem  •  •  •
Wstępnie wyb. prog. owijania   1  2
Program arkusza g órnego 
   •
Folia stretch
Grubość folii 12–35 mμ  12–35 mμ  12–35 mμ  12–35 mμ
Grub. folii wstępnie naciągniętej 7–11 mμ    7–11 mμ****

Dalsze informacje
Dane techniczne, wyposażenie
standardowe, opc je  Na żądanie  Na żądanie  Na żądanie  Na żądanie

* z odjeżdzającym ramieniem obro. 1400x1400 m m ** SWA 25: Mechanicz ny *** Tylko SWA 20 ****Tylko SWA 25

System ze stołem ob-
rotowym

System z ramieniem
obrotowym

System pierścieniowy



Rozwiązania systemowe
Maszyny o wysokiej wydajności
dla wszystkich typów towarów na paletach

Dla nowych instalacji 
lub do zintegrowania z
istniejącymi liniami
pakującymi

System pierścieniowy

Do 130 palet na godzinę

Także łączone rozwiązania
owijanie/opasywanie  Neu!  
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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


