
Páskovacie strojčeky, uťahováky PP,

PET a PES pásky.
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Páskovacie strojčeky a uťahováky na PP, PET a PES pásku

Strojčeky, uťahováky a kliešte
Veľmi jednoduché ručné páskovacie sady, uťahováky a strojčeky so širokými možnosťami použitia a 
veľmi ľahkou obsluhou. Bezpečný spoj plastovej pásky je tvorený prelisovaním kovovej spony alebo 
stlačením samosvornej spony. Tieto strojčeky nájdu uplatnenie všade tam, kde je potrebné lacno, 
rýchlo a flexibilne páskovať akékoľvek zväzky tovaru.

Uťahovák P330, P460 (obr.1, obr.3)
- P330 a P460 sú dva typy uťahovákov viazacej pásky typu PP, PET a PES rôznych šírok. Využitia 
uťahovákov sú dva. Ako samostatný sa dá použiť so samosvornými sponami a takisto v kombinácii so 
sponkovacími kliešťami.

Kleště C3004  
- C3004 sú ručné sponkovacie kliešte, ktoré sú určené ku prelisovaniu spony 
a zaisteniu utiahnutej pásky proti uvoľneniu. Kliešte sú súčasťou 
uťahovákov a používajú sa ku páskovaniu polypropylénovou PP páskou šírky 
12 - 16mm. 

P1604 (obr.2) 
- manuálny páskovací strojček na PP pásku. Strojček nahradzuje uťahovák aj kliešte súčasne a tým sa 
ponúka vyšší komfort a produktivita práce.

P1024 (obr.4) 
páskovací strojček s ľahkou manipuláciou. Strojček je možné použiť pre páskovanie PP aj PET páskou 
šírky 12 - 16mm. Ku spojeniu pásky sa používa spona, ktorá sa pred každým úväzkom vkladá do 
strojčeka. 

P278 
- manuálny páskovací strojček, určený pre páskovanie a fixáciu guľatých tvarov 
pomocou PET a PES pásky šírky 12 - 25mm. Ku spojeniu pásky sa používa 
samosvorná spona.

Technické údaje 

Typ strojčeka Váha Sila v ťahu Šírka pásky Hrúbka pásky Páska Zdroj energie 

P278 1,4 kg podľa obsluhy 12 – 19mm 0,4 - 1,0mm PET PES manuálny
P310 1,3 kg podľa obsluhy 12 – 19mm 0,4 – 1,0mm PES manuálny
P330 1,3 kg podľa obsluhy 12 - 16mm 0,4 – 1,0mm PP, PET manuálny
P475 2,62 kg podľa obsluhy 19 – 36mm 0,4 – 1,0mm PES manuálny
P460 2,4 kg podľa obsluhy 12 - 30mm 0,4 – 1,0mm PP, PET manuálny
P472 2,4 kg podľa obsluhy 12 - 36mm 0,4 – 1,0mm PES manuálny
P482 2,4 kg podľa obsluhy 24 - 48mm 0,4 – 1,0mm PES manuálny

P1604 2,5 kg podľa obsluhy 12 - 16mm 0,4 – 1,0mm PP manuálny
P1024 3,0 kg podľa obsluhy 12mm 0,4 – 1,0mm PP, PET manuálny

Príslušenstvo

K týmto ručným strojkom ponúkame rôzne príslušenstvo pre uľahčenie práce pri páskovaní. Ponúkame odvíjače 
pásky, ktoré zabraňujú nežiadúcemu rozpadávaniu návinu pásky z cievky, pérové závesy alebo aplikátory 
samolepiacej pásky.  
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