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Páskovací poloautomaty na PP pásku 

Stolní nebo i rámové poloautomaty jsou velkým pomocníkem ve firmách s menším počtem baleného 
zboží, určeného k expedici anebo manipulaci s ním, s požadavkem na jeho fixaci. Používají se 
především tam, kde není kladen požadavek na vysoký výkon stroje. Přestože u těchto strojů jsou 
pořizovací náklady velice nízké, stroje plně vyhovují základním požadavkům na páskování výrobků PP 
páskou. Spojení pásky je tepelné pomocí topného tělíska.   

i-10 (obr.1) 
- stroj je jednoduchý, konstrukčně velice stabilní s minimálními nároky na údržbu. Síla utažení pásky je 
plynule nastavitelná. Provoz, údržba a pořizovací náklady jsou nejnižší z nabízených typů. Cenově 
přístupný i pro malé firmy. Vhodný pro jemné páskování. 

M-Pac (obr.2) 
- stroj je pevné konstrukce, je spolehlivý s plynule nastavitelnou silou utahování pásky. Balený 
předmět položíme na páskovací stroj. Páska je vedena kolem balíku a zasunuta do kanálku desky 
strojku. Po té je automaticky dotažená, svařená a odstřižená. 

CI70  (obr.3) 
- poloautomatický páskovací stroj Cyklop CI70 slouží k páskování balíků, poštovní balíčků a dalších 
produktů, jako jsou například časopisy. Využití je široké pro různá průmyslová odvětví. Cyklop CI70 se 
vyznačuje svou spolehlivostí, snadnou obsluhu a nízkými nároky na údržbu.  

Ampag Speed (obr.4) 
- poloautomatický páskovací stroj Cyklop Ampag Speed slouží k páskování balíků, poštovní balíčků a 
dalších produktů, jako jsou například časopisy. Využití je široké pro různá průmyslová odvětví. Cyklop 
Ampag Speed se vyznačuje svou spolehlivostí, snadnou obsluhu a nízkými nároky na údržbu. Stroji byl 
kladen veliký důraz na funkčnost a spolehlivost. Výborný poměr cena/výkon. 

Technická data

Typ strojku Síla utažení 
N 

Počet úvazků 

za min. 
Šířka pásky 

mm 
Páska Výška stolu 

mm 

i-10 do 392 do 20 5 – 15 PP 750 

M-Pack do 392 do 20 5 – 12 PP 750 

CI 70 nastavitelná do 29 9 – 12 PP 750 

Ampag Speed do 500 do 60 5 - 15 PP 750-894 

Další možné modifikace stroje i-10 

D-53 LB D-53 RS D-53 PLT 

K těmto poloautomatům nabízíme různá příslušenství pro usnadnění práce při páskování. Nabízíme jednoduché 
rolničkové dopravníky, nůžkové dopravníky, gravitační i elektricky poháněné válečkové dopravníky.  
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