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Páskovacie poloautomaty na PP pásku 

Stolné alebo aj rámové poloautomaty sú veľkým pomocníkom vo firmách s menším počtom baleného 
tovaru, určeného k expedícii alebo manipulácii s ním, s požiadavkom na jeho fixáciu PP páskou. 
Používajú sa predovšetkým tam, kde nieje kladená požiadavka na vysoký výkon stroja. Aj keď u týchto 
strojov sú obstarávacie náklady veľmi nízke, stroje plne vyhovujú základným požiadavkam na 
páskovanie výrobkov PP páskou. Spojenie pásky je tepelné pomocou topného telieska.

JK-5 (obr.1) 
Stroj slúži na páskovanie rôzne veľkých balíkov, krabíc a ďalších predmetov vyžadujúcich 
zapáskovanie PP páskou. Aj voči veľmi nízkym obstaravacím nákladom je stroj spoľahlivý s ľahkým 
ovládaním. Štandardná veľkosť rámu je 400 x 650mm (výška x šírka).

LK700 (obr.2) 

Spoľahlivosť, jednoduchá obsluha a údržba, doporučujú tento stroj k širšiemu použitiu pri viazaní 
polypropylénovou páskou. Prednosti stroja sú v jednoduchosti obsluhy, vysokom ťahu pásky a v 
obstarávacej cene. Balený predmet sa položí na pracovnú dosku stola a pomocou nožného alebo 
ručného spínača stroja uvedieme páskovanie. Páska sa utiahne predom nastavenou silou okolo 
predmetu, zavarí, odstrihne a pripraví pre ďalší úväzok. Štandardná veľkosť rámu je 850 x 600mm 
(výška x šírka).

CI70  (obr.3) 
Poloautomatický páskovací stroj Cyklop CI70 slúži na páskovanie balíkov, poštových balíčkov a ďalších 
produktov, ako sú napríklad časopisy. Využitie je široké pre rôzne priemyslové odvetvia. Cyklop CI70 
sa vyznačuje svojou spoľahlivosťou, ľahkou obsluhou a nízkymi nárokmi na údržbu.

CI75 (obr.4) 
Poloautomatický páskovací stroj CI75 slúži na páskovanie balíkov, poštových balíčkov a ďalších 
produktov, ako sú napríklad časopisy. Využitie je široké pre rôzne priemyselné odvetvia. Cyklop CI75 
sa vyznačuje svojou spoľahlivosťou, ľahkou obsluhou a nízkymi nárokmi na údržbu. Stroju bol kladený 
veľký dôraz na funkćnosť a spoľahlivosť. 
Výborný pomer cena / výkon.

Technické dáta 

Typ 

Sila 
uťahovania

N 

Počet 

úväzkov za 

min. 

Šírka pásky 
mm 

Výška stolu 
mm 

Možné veľkosti rámu  
Š x V mm 

JK-5 do 500 do 20 5 – 15 750-894 650x400/600/800; 850x400/600/800 

1050x800 

LK700 40-700 do 25 10 – 12 820 650x600; 850x800; 1250x800 

CI70 40-500 do 29 10 – 12 810 650x600; 850x600; 850x800; 1250x800 

CI75 0-325 do 40 5-6 820-920 650x500; 850x600; 1250x500 

K týmto strojom ponúkame rôzne príslušenstvo pre uľahčenie práce pri páskovaní. Ponúkame jednoduché 
rolnićkové dopravníky, nohové dopravníky, gravitačné aj elektricky poháňané valćekové dopravníky.
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