
Páskovací strojky, utahováky 

PP, PET a PES páskou. 

Spoj pásky jištěný sponou 
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Páskovací strojky utahováky na PP a PET pásku 

Strojky utahováky kleště 
Velmi jednoduché ruční páskovací sady, utahováky a strojky se širokými možnostmi použití a velmi 
snadnou obsluhou. Bezpečný spoj plastové pásky je tvořen prolisováním kovové spony nebo sevřením 
spony samosvorné. Tyto strojky najdou uplatnění všude tam, kde je zapotřebí levně, rychle a flexibilně 
páskovat jakékoli svazky zboží.  

Utahovák P330, P460 (obr.1, obr.3) 
- P330 a P460 jsou dva typy utahováků vázací pásky typu PP, PET a PES různých šířek. Využití 
utahováků je dvojí. Jako samostatný jej lze použít se samosvornými sponami a také v kombinaci 
se sponkovacími kleštěmi. 

Kleště C3004  
- C3004 jsou ruční sponkovací kleště, které jsou určeny k prolisování spony 
a zajištění utažené pásky proti uvolnění. Kleště jsou součástí utahováků a 
používají se k páskování polypropylénovou PP páskou šířky 12 – 16mm. 

P1604 (obr.2) 
- manuální páskovací strojek na PP pásku. Strojek nahrazuje utahovák i kleště současně a tím se nabízí 
vyšší komfort a produktivita práce. 

P1024 (obr.4) 
- páskovací strojek se snadnou manipulací. Strojek je možno použít pro páskování PP i PET páskou 
šířky 12-16mm. Ke spojení pásky se používá spona, která se před každým úvazkem vkládá do strojku. 

P278 
- manuální páskovací strojek, určen pro páskování a fixaci kulatých tvarů pro 
PET a PES páskou šířky 12-25mm. Ke spojení pásky se používá samosvorná 
spona. 

Technické údaje 

Typ strojku Váha Síla v tahu Šířka pásky Tloušťka pásky Páska Zdroj energie 

P278 1,4 kg dle obsluhy 12 – 19mm Na kulaté předměty PET PES manuální 

P310 1,3 kg dle obsluhy 12 – 19mm 0,4 – 1,0mm PES manuální 

P330 1,3 kg dle obsluhy 12 - 16mm 0,4 – 1,0mm PP, PET manuální 

P475 2,62 kg dle obsluhy 19 – 36mm 0,4 – 1,0mm PES manuální 

P460 2,4 kg dle obsluhy 12 - 30mm 0,4 – 1,0mm PP, PET manuální 

P472 2,4 kg dle obsluhy 12 - 36mm 0,4 – 1,0mm PES manuální 

P482 2,4 kg dle obsluhy 24 - 48mm 0,4 – 1,0mm PES manuální 

P1604 2,5 kg dle obsluhy 12 - 16mm 0,4 – 1,0mm PP manuální 

P1024 3,0 kg dle obsluhy 12mm 0,4 – 1,0mm PP, PET manuální 

Příslušenství 

K těmto ručním strojkům nabízíme různá příslušenství pro usnadnění práce při páskování. Nabízíme odvíječe 
pásky, které zabraňují nežádoucímu rozpadávání návinu pásky s cívky, pérové závěsy nebo aplikátory samolepicí 
pásky.  
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