Rámové páskovací poloautomaty
na PP pásku
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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 PP páskou. 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.
JK-5 (obr.1)
Stroj slouží pro páskování různě velkých balíků, krabic a dalších předmětů vyžadující zapáskování PP
páskou. Přes velmi nízké pořizovací náklady je to stroj spolehlivý se snadným ovládáním. Standardní
velikost rámu je 400 x 650mm (výška x šířka).
LK700 (obr.2)
Spolehlivost, jednoduchá obsluha a údržba, doporučují tento stroj k širokému použití ve vázaní
polypropylénovou páskou. Přednosti stroje jsou v jednoduchosti obsluhy, vysokém tahu pásky a
pořizovací ceně. Balený předmět se položí na pracovní desku stolu a pomocí nožního nebo ručního
spínače stroj uvedeme v činnost. Páska se utáhne předem nastavenou silou kolem předmětu, zavaří,
odstřihne a připraví pro další úvazek. Standardní velikost rámu je 850 x 600mm (výška x šířka).
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.
CI75 (obr.4)
Poloautomatický páskovací stroj Cyklop CI75 slouží k páskování balíků, poštovní balíčků a dalších
produktů, jako jsou například časopisy. Využití je široké pro různá průmyslová odvětví. Cyklop CI75 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

Počet úvazků

JK-5

Síla utažení
N
do 500

Výška stolu
mm

Možné velikosti rámu
Š x V mm

do 20

Šířka pásky
mm
5 – 15

750-894

do 25
do 29
do 40

10 – 12
10 – 12
5-6

820
810
820-920

650x400/600/800; 850x400/600/800
1050x800
650x600; 850x800; 1250x800
650x600; 850x600; 850x800; 1250x800
650x500; 850x600; 1250x500

LK700
CI70
CI75

40-700
40-500
0-325

za min.

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