
Dávkovače samolepicí PP pásky 

ULI a ULIMATIC 

ULI 

ULIMATIC 



Modelová řada: dávkovač samolepící pásky ULI a ULIMATIC 

Dávkovač samolepící pásky ULI 

 Displej pro znázornění nastavené délky pásky
 Šetrné odvíjení samolepící PP a PET pásky
 Kovový rám s barevnými, leštěnými a pozinkovanými díly proti korozi
 Mechanická ochrana ostří proti náhodnému kontaktu, ovládáno elektronicky
 Přesná předvolba délky a měří pomocí elektronické kontroly
 Řeže všechny typy lepicích pásek: obyčejné, vyztužené a speciální pásky
 Dávkovač je ve shodě se směrnicemi EEC

Funkce 

- Tři hlavní funkce: 
a) Předvolba délky ustřižení pásky: od 5 do 130 cm
b) Volná délka: od 5 cm do nekonečna
c) Zvolení opakovače, který pracuje s předvolenou délkou (po ustřižení pásky následuje

automaticky další pruh pásky). Zvětší výkon balení, ulehčí práci obsluze.
- Ochrana ostří proti náhodnému kontaktu: 

Po ustřižení pásky je automaticky chráněno ostří proti náhodnému kontaktu.
- Varovací světlo – červeně svítící lemování: označuje, že je ostří nechráněno. 

Technické údaje ULI Technické údaje ULIMATIC 

Rozměry přístroje: 158 x 270 x 205 mm Rozměry přístroje: 155 x 270 x 205 mm 

Váha: ca. 6 kg Váha: ca. 6 kg 

Rozměry pásky: vnitřní Ø 76 mm  Rozměry pásky: vnitřní Ø 76 mm 
vnější Ø max. do 190 mm vně. Ø max. do 190 mm 
šířka: od 15 do 75 mm šířka: od 15 do 75 mm 

Nastavení délky: 30-990mm Nastavení délky: 30-990mm 

Provozní napětí: 230 V, 50 Hz, 50 VA Provozní napětí: 230 V, 50 Hz, 50 VA 

Compact Taper CT 103 SD 

Stroj je určeny k uzavíráni a zalepování kartonů stejných velikostí, pomocí umělé samolepicí pásky. Konstrukčně 
jsou velice stabilní vhodné pro dlouhodobý provoz v automatických linkách. Lze jej snadno a rychle upravovat na 
požadovanou  velikost zalepovaného kartónu. 

Výkon  :do 800 ks/h 
Váha stroje :160kg 
Rozměry krabic 
šířka min.110 - max.500mm 
výška min.120 - max.500mm 

Compact Taper CT 105 SDR 

-stroje jsou plně automatické určené k uzavíráni a zalepování kartonů různých 
 velikostí, pomocí umělé samolepicí pásky. Konstrukčně jsou shodné s typem CT50/50 S. 

:do 600 ks/h 
:240kg 

min.110 - max.600mm  

Výkon  
Váha stroje 
Rozměry 
krabic šířka 
výška min.120 - max.600mm 
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