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Páskovačky na tex�lní polyesterové pásky

H-22

H-28

H-PN

Páskovačky na tex�lní pásky jsou určeny pro napínání a
odstříhávání vázací pásky z lepených nebo tkaných
polyesterových vláken. Spoj vázacích pásek se tvoří pomocí
drátěné samosvěrné spony z pozinkovaného drátu, které
přenesou 100% pevnos� pásky. Na obrázku vpravo vidíte
jednoduchý způsob provlečení pásky skrz samosvěrnou
sponu.

Konstrukční řešení páskovaček umožňuje páskování na
různých podkladech a s různou maximální silou napnu�.

H-22, H-PN, H-26, H-27 umožňují páskování na podkladech s
rovnou čás� min. 250mm.

ORS díky vybrání základy umožňuje páskování na rovném
podkadu délky min. 100mm

H-28 je určená pro malé průměry páskovaného od 50mm

ERGO je napínák, který zůstává na úvazku po celou dobu
transportu a slouží zároveň jako spona

ERGO

H-27 / H-26 ORS 1300
H-22 H-28 H-26 H-27 ORS 1300.40 ORS 1300.50 H-PN

19 mm 19 mm 40 mm 50 mm 40 mm 50 mm 40 mm

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ne Ano Ne Ne Ne Vol. Ne

Částečně Částečně Částečně Částečně Ne Ne Ne

Ruční Ruční Ruční Ruční Ruční Ruční Pneu

Barva Zelená Modrá Modrá Modrá Modrošedá Modrošedá Šedá

Celokovové tělo Ano Ano Ano Ano Ne Ne Ano

Max. síla Dle obsluhy Dle obsluhy Dle obsluhy Dle obsluhy Dle obsluhy Dle obsluhy do 3500 N

1,2 Kg 1,3 Kg 1,84 Kg 2,85 Kg 2,5 Kg 2,6 Kg 3,9 KgHmotnost

Pohon

Max. šířka pásky

Pro ploché povrchy

Pro kulaté povrchy, malé průměry

Vhodné i pro PP pásky

SPECIFIKACE



NAPÍNÁK H-21

Páskovačky na polyproplenovou pásku (PP) slouží k páskování středně těžkých a lehkých nákladů. Pro spojení pásky se používá
plastové spony, plechové spony klasické a plechové spony pevnostní. Mačkací spony vytváří jednorázový nezorebíratelný spoj.
Spony samosvěrné z plastu nebo drátu mohou být použity opakovaně.

Páskovačky na polypropylenové pásky

NAPÍNÁK H-21 + KLEŠTĚ H-35

POSTUP PÁSKOVÁNÍ

� obvod páskovaného produktu je min. 1000 mm

� šířka spony musí odpovídat šířce pásky

� pohodlná práce v horizontální i ver�kální rovině

Kolem produktu obepnete pásku a umís�te samosvěrnou
sponu. Pásku ručně dotáhnete, aby obepínala těsně produkt.
Pak vložíte pásku do strojku H-21. Kývavým pohybem páky
pásku napnete na požadované napě�. Zmáčknu�m černé
páky, strojek pásku odstřihne a můžete jej z úvazku sejmout.

� systém vhodný pro páskování na rovných plochách

� délka podkladu při páskování je min. 250 mm

� plastová spona je provizorní způsob páskování, který
přenese pouze 30% pevnos�pásky

� drátěná spona přenese 100% pevnos�pásky
� drátěná spona může být s pro�skluzovým nátěrem

� inves�čně nejlevnější řešení jen s napínákem H-21
� opětovně použitelné spony

� pohodlná práce jen v horizontální rovině

POSTUP PÁSKOVÁNÍ
Obvedete pásku kolem produktu a vložíte ji do napínáku H-21.
Kýváním páky pásku napnete a na překryv pásek před strojkem
položíte sponu. Kleště H-35 položíte na sponku a s�sknu�m
pák k sobě sponu zdeformujete. Následně sejmete kleště H-35
a napínák H-21 z úvazku.

� systém mačkacích kleš� H-35 a napínáku H-21

� napínák H-21 lze použít při páskování jak mačkací, tak i
jednorázovou samosvěrnou mačkací sponou

� standardní mačkací spona přenese až 50% pevnos�pásky

� šířka spony musí odpovídat šířce pásky a šířce kleš�
� délka podkladu při páskování je min. 350 mm

� levné jednorázové mačkací plechové spony

� obvod páskovaného produktu je min. 1000 mm
� systém vhodný pro páskování na rovných plochách

pro samosvěrné spony pro standardní mačkací spony



KOMBI PÁSKOVAČ H-42

Páskovačky na polypropylenové pásky

KOMBI PÁSKOVAČ H-44

Obvedete pásku kolem produktu. Vložíte ji do strojku.
Malou pákou zajis�te pásku ve strojku a pohybem delší
páky ji utáhnete. Vložíte sponu. Sklopením dvojice pák
odstřihnete pásku. Roztažením pák zmáčknete sponu.

� pohodlné pro páskování v horizontální rovině

POSTUP PÁSKOVÁNÍ

� min. obvod páskování cirka 1000 mm
� pro páskování na rovných plochách

� šířka mechaniky páskovačky vždy musí odpovídat šířce
spony a šířce pásky

� Systém kleš� a napínáku zkombinovaného do jednoho
páskovacího nářadí H-42

� Možno použít pouze jednorázové standardní mačkací
spony, která přenese až 50% pevnos� pásky

� 4 páky - 2 mačkací, 1 napínací, 1 fixační

� min. podklad pro páskování cirka 300 mm

� Možno použít pouze na pevnostní mačkací spony

� Systém kleš� a napínáku zkombinovaného do jednoho
nářadí H-44

� 2 páky - 1 napínací, 1 mačkací

Vložíte sponudo páskovačky. Obvedete pásku kolem
produktu a vložíte ji do strojku. Malou pákou utáhnete
pásku. Sklopením velké páky zmáčknete sponu. Zmáčknu�m
velké páky odstřihnete pásku.

POSTUP PÁSKOVÁNÍ

� min. podklad pro páskování cirka 300 mm

� šířka mechaniky páskovačky musí odpovídat šířce spony
a šířce pásky

� min. obvod páskování cirka 1000 mm
� pro páskování na rovných plochách
� pohodlné pro páskování v horizontální rovině

� Pevnostní mačkací spona přenese až 60% pevnos� pásky

pro standardní mačkací spony pro pevnostní mačkací spony

H-21 H35.12 H35.16 H-42.12 H-42.16 H-44.12 H-44.16

o - - o o o o

o - - o o o o

- o o o o - -

- - - - - o o

10-19 mm 12-13mm 15-16mm 12-13mm 15-16mm 12-13mm 15-16mm

0,5-0,8mm 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm

PP PP PP PP PP PP/PET PP/PET

B nebo PL 200200 200400 200200 200400 PKO12 PKO16

do 400 Kg do 130 Kg do 275 Kg do 130 Kg do 275 Kg do 130 Kg do 275 Kg

do 800 Kg do 105 Kg do 220 Kg do 130 Kg do 275 Kg do 155 Kg do 330 Kg

350mm 350mm

1,2 Kg 1,9 Kg 1,9 Kg 3,15 Kg 3,15 Kg 4,1 Kg 4,1 Kg

1 2 2 4 4 2 2

Hmotnost

Počet pák

SPECIFIKACE

Délka pák

Materiál pásky

FUNKCE

Šířka pásky

Pevnosti úvazku

Tloušťka pásky

Napínání

Střih pásky

Deformace spony standardní

Deformace spony pevnostní

MATERIÁL

Doporučená spona

MAX. TEORETICKÉ PEVNOSTI S MAXIMÁLNÍM PRŮŘEZEM PÁSEK A DOPORUČENOU SPONOU

Pevnosti pásky



Páskovačky na polyesterovou (PET) vázací pásku slouží k páskování středně těžkých a těžkých nákladů. Pro spojení pásky se
používá plechové pevnostní mačkací spony. Mačkací spony vytváří jednorázový nerozebíratelný spoj. Správná deformace spony
je základní podmínka pro únosnost úvazku. Použi�m našeho kvalitního nářadí předejdete problémům s deformací spony.

Páskovačky na polyesterové pásky

NAPÍNÁK H-23 + KLEŠTĚ H-36

POSTUP PÁSKOVÁNÍ

� systém je určen pro páskování na rovných plochách
� minimální obvod páskovaného produktu je 1000 mm

� pohodlná práce jen v horizontální rovině

Obvedete pásku kolem produktu a vložíte ji do napínáku H-23.
Kýváním páky pásku napnete a na překryv pásek před strojek
položíte sponu. Kleště H-36 položíte na sponku a s�sknu�m
pák sponu zdeformujete. následně sejmete kleště H-36 a
napínák H-23 z úvazku.

� rovný podklad pro páskování je min. 350 mm
� šířka spony musí odpovídat šířce pásky a šířce čelis� kleš�

� levné mačkací plechové spony
� napínák H-23 lze použít při páskování jak mačkací, tak i

samosvěrnou mačkací sponou

� systém mačkacích kleš� H-36 a napínáku H-23

� pevnostní mačkací spona přenese až 60% pevnos�pásky

pro pevnostní mačkací spony
KOMBI PÁSKOVAČ H-44

� systém kleš� a napínáku zkombinovaného do jednoho
nářadí H-44

� min. podklad pro páskování cirka 300 mm

� pro páskování na rovných plochách

� možno použít pouze na pevnostní mačkací spony
� 2 páky - 1 napínací, 1 mačkací

� pohodlné páskování jen v horizontální rovině

� min. obvod páskování cirka 1000 mm

� pevnostní mačkací spona přenese až 60% pevnos� pásky
� šířka mechaniky páskovačky musí odpovídat šířce spony

a šířce pásky

POSTUP PÁSKOVÁNÍ
Vložíte sponu do páskovačky. Obvedete pásku kolem
produktu a vložíte ji do strojku. Malou pákou utáhnete
pásku. Sklopením velké páky zmáčknete sponu. Zmáčknu�m
velké páky odstřihnete pásku.

pro pevnostní mačkací spony



Páskovačky na polyesterové pásky

KOMBI PÁSKOVAČ OR4000

� 1 páka - funkce je přepínaná tlačítkem na jejím konci

� minimální obvod páskovaného 1000 mm

Vložíte sponu do páskovačky. Obvedete pásku kolem
produktu a vložíte ji do strojku. Pákou utáhnete pásku.
Stlačením přepínače změníte funkci páky z napínání na
mačkání spony a kývavým pohybem sponu
zdeformujete. Zmáčknutím velké páky směrek k držadlu
odstřihnete pásku.

� možno použít pouze na pevnostní mačkací spony

POSTUP PÁSKOVÁNÍ

� systém kleští a napínáku zkombinovaného do
jednoho nářadí OR4000

� pevnostní mačkací spona přenese až 60% pevnosti
pásky

� pro páskování na rovných plochách

� šířka mechaniky páskovačky musí odpovídat šířce
spony a šířce pásky

� rovný podklad pro páskování min. 300 mm

� pohodlné pro páskování v horizontální i vertikální
rovině

pro pevnostní mačkací spony

H-36.12 H-36.16 OR4000.12 OR4000.16 H-44.12 H-44.16

FUNKCE

Napínání - - o o o o

Střih pásky - - o o o o

Deformace spony standardní - - - - - -

Deformace spony pevnostní o o o o o o

MATERIÁL

Šířka pásky 12-13mm 15-16mm 12-13mm 15-16mm 12-13mm 15-16mm

Tloušťka pásky 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm 0,5-0,8mm

Materiál pásky PP/PET PP/PET PP/PET PP/PET PP/PET PP/PET

Doporučená spona PKO12 PKO16 200200 200400 PKO12 PKO16

MAX. TEORETICKÉ PEVNOSTI S MAXIMÁLNÍM PRŮŘEZEM PÁSEK A DOPORUČENOU SPONOU

Pevnosti pásky do 130 Kg do 275 Kg do 130 Kg do 275 Kg do 130 Kg do 275 Kg

Pevnosti úvazku do 105 Kg do 220 Kg do 130 Kg do 275 Kg do 155 Kg do 330 Kg

SPECIFIKACE ROZMĚRŮ

Délka pák 465 mm 465 mm

Hmotnost 1,9 Kg 1,9 Kg 3,15 Kg 3,15 Kg 4,1 Kg 4,1 Kg

Počet pák 2 2 1 1 2 2



Akumulátorové a pneuma�cké páskovačky jsou určeny
pro napínání a spojování polypropylenových PP
vázacích pásek a polyesterových PET vázacích pásek
pomocí třecího sváru. Díky sváru není třeba používat
spony. Kvalitní svár zajis� přenesení až 60% pevnos�
pásky. Napínání je realizovanáno pákou (OR-T 50) nebo
motorem (OR-T 130/260/450 a B19). Pohon zařízení
zajišťuje síla obsluhy, stlačený vzduch nebo baterie.
Páskovací strojek je vyvážený, lehký, silný, konstrukce je
navržená s důrazem na odolnost. U strojku OR-T 50 je
páska zaváděna do strojku odděleně. Ostatní
páskovačky mají systém páska/páska, což zajis� rychlé a
bezproblémové založení do strojku.

Akumulátorové a pneuma�cké páskovačky na PP/PET pásky

OR-T 50
OR-T 50 OR-T 130 OR-T 260 OR-T 450 B19

SPECIFIKACE

Hmotnost 4,0 Kg 3,6 Kg 3,9 Kg 4,2 Kg 3,65 Kg

Napínání pásky pohyb pákou motorem motorem motorem motorem

Start svaření pásky překlopením páky stisk tlačítka stisk tlačítka stisk tlačítka stisk tlačítka

Rychlost napínání ruční 290 mm/s 220 mm/s 120 m/s 130 m/s

Max. napínací síla 2300N 1200N 2500N 4500N 3500N

Počet úvazků na 1 nabití 250 800 800 800 x

Pohon aku, NiMH, 12V aku, LiIon, 18V aku, LiIon, 18V aku, LiIon, 18V pneu, 6bar

Materiál vázací pásky PP/PET PP/PET PP/PET PP/PET PET

Tloušťka vázací pásky 0,5-1,0 mm 0,5 - 0,8 mm 0,5 - 1 mm 0,8 - 1 mm 0,8 - 1,2 mm

Šířka vázací pásky 12 - 19 mm 10 - 13 mm 12 - 16 mm 16 - 19 mm 16 - 19 mm

B19

OR-T 130/260/450

Žádejte specializovaný katalog
akumulátorových páskovaček.
Žádejte specializovaný katalog
akumulátorových páskovaček.



Odvíječe pásky slouží k pohodlnému odvíjení vázací pásky. Odvíječ zabraňuje zamotání pásky, zabraňuje sklouznu� vrstev návinu,
usnadňuje její přemisťování a díky odkládacím kapsám pomáhá páskovací potřeby uchovávat v jednom místě.

Klíčovým prvkem je Brzda zabraňuje samovolnému odvíjení a naopak zajis� minimální odpor
pásky, když ji potřebujete odvíjet. Nejlepší systém zajišťující konstantní tah při odvíjení je bubnová nebo obvodová brzda. Nejnižší
tah při odvíjení zajišťuje bubnová brzda. Dostatečně masivní rámy zajis� stabilitu při manipulaci a odvíjení.

kvalitní konstrukce a systém brzdy.

OOdvíječe pásky

H83E H83 H84 H84T H91 H95 ORA

75 mm o

200 mm o o o

280 mm o o

405 mm o o

0 - 350 mm o o

Šířka návinu do 150 mm do 200 mm do 200 mm do 150 mm do 160 mm do 32 mm do 100 mm

Vnější průměr návinu do 400 mm do 400 mm do 615 mm do 615 mm do 305 do 615 mm do 600 mm

OCELOVÁ návin stuhy x x x do 32 mm x do 32 mm do 32 mm

OCELOVÁ oscilační návin x x x do 20 mm x x do 32 mm

PP extrudovaná do 19 mm do 19 mm do 19 mm do 19 mm x x x

PET extrudovaná x x do 19 mm do 19 mm x x x

PES textilní do 40 mm do 40 mm do 40 mm do 40 mm do 19 mm x x

Box na páskovačku a spony x plastový kovový kovový x kovový x

Bočnice držící plast plast kovové kovové x kovové x

Pojezd x o o o x o x

Disk kola x plast plast kov x kov x

Materiál kola x guma guma guma x guma x

Ložisko otáčení teflon teflon ložisko ložisko bez ložiska ložisko

Bez brzdy o o

Obvodová - konstantní tah o

Obvodová - minimální tah o o

Bubnová - konstatní tah o

Centrální - bez kontroly tahu o

DUTINKA PÁSKY

ŠÍŘKA A MATERIÁL PÁSKY

VÝBAVA ODVÍJEČE

SYSTÉM BRŽDĚNÍ

H83E

H83 H84 H84T

H91

H95

ORA



� Velikost návinu

� Průřez v rozsahu od 5x0,4mm do 19x1mm

� Po�sk

� Barevné provedení

� Vnitřní průměr du�nky 230/280mm

Plastové vázací pásky extrudované z polypropylenu (PP) jsou vhodné pro všechy páskovačky z našeho sor�mentu.
Díky kvalitě a dostatečné gramáži je lze použít i pro akumulátorové páskovačky. Navíc se díky přesnos� a nízké
prašnos� hodí i pro automa�cké a poloautoma�cké páskovací stroje všech kategorií s frikčním nebo tepelným
svářováním pásky. Typy, které nabízíme jsou dostupné SKLADEM. Řada typů pásky je dostupná na základě požadavku a
díky úzké spolupráci s výrobcem pásky, lze dodat široké množství modifikací pokrývající atypické požadavky mezi které
patří:

� Zvýšená gramáž nebo snížená gramáž

Polypropylenová vázací páska

MATERIÁL ŠÍŘKA TLOUŠŤKA PEVNOST DUTINKA BARVA NÁVIN

PP120531001250200 PP 12 0,5 1250 N 200 mm černá 3100 m

PP120530001400405 PP 12 0,5 1400 N 405 mm černá 3000 m

PP120610001550BOX PP 12 0,6 1550 N odvíjecí karton bílá 1000 m

PP120722002000405 PP 12 0,7 2000 N 405 mm černá 2200 m

PP120725002000200 PP 12 0,7 2000 N 200 mm černá 2500 m

PP120820002370200 PP 12 0,8 2370 N 200 mm černá 2000 m

PP120820002400405 PP 12 0,8 2400 N 405 mm černá 2000 m

PP150610002400BOX PP 15 0,6 2400 N odvíjecí karton bílá 1000 m

PP150620002400200 PP 15 0,6 2400 N 200 mm černá 2000 m

PP150619002250405 PP 15 0,6 2250 N 405 mm černá 1900 m

PP150815002740405 PP 15 0,8 2740 N 405 mm černá 1500 m

PP190912004000200 PP 19 0,9 4000 N 200 mm černá 1200 m

POLYPROPYLENOVÁ VÁZACÍ PÁSKA

PP PÁSKA NA CÍVCE
405 mm

PP PÁSKA NA CÍVCE
200 mm

PP PÁSKA V ODVÍJECÍM
KARTONU



Polyesterová páska páska

Typy, které nabízíme níže jsou dostupné SKLADEM. Naše PET páska je
vhodná pro tepelné i frikční svařování.

� Zvýšená gramáž nebo snížená gramáž
� Velikost návinu
� Hladký dezén
� Mělký dezén
� JUMBO náviny

Díky kvalitě a dostatečné gramáži je lze použít pro akumulátorové a
pneuma�cké páskovačky. Navíc se díky přesnos� a nízké prašnos�
hodí i pro automa�cké a poloautoma�cké páskovací stroje všech
kategorií.

Řada typů pásky je dostupná na základě požadavku a díky úzké
spolupráci s výrobcem pásky, lze dodat široké množství modifikací
pokrývající atypické požadavky mezi které patří:

� Průřez v rozsahu od 12x0,5mm do 32x1,2mm

� Neprobarvená páska

Plastové vázací pásky extrudované z polyethylentere�alátu (PET) jsou
vhodné pro všechy páskovačky z našeho sor�mentu.

� Páska z čistého PET

PET PÁSKA NA CÍVCE
405 mm

MATERIÁL ŠÍŘKA TLOUŠŤKA PEVNOST DUTINKA BARVA NÁVIN

PET12006025002500405 PET 12,0 0,60 2500 405 mm zelená 2500

PET12509031001250405 PET 12,5 0,90 3100 405 mm zelená 1250

PET12007025002500405 PET 12,0 0,70 2500 405 mm zelená 2500

PET15006530001750405 PET 15,0 0,65 3000 405 mm zelená 1750

PET15506030002000405 PET 15,5 0,60 3000 405 mm zelená 2000

PET15509051001250405 PET 15,5 0,90 5100 405 mm zelená 1250

PET16008042301200405 PET 16,0 0,80 4230 405 mm zelená 1200

PET19010067600850405 PET 19,0 1,00 6760 405 mm zelená 850

PET VÁZACÍ PÁSKA



Tex�lní polyesterové pásky patří svou pevnos� k velmi
oblíbeným a častou jsou jimi nahrazovány pásky ocelové. Pásky
lze rovněž použít do lisů na odpad. Pro spoj této pásky je nutná
samosvěrná spona. Tyto pásky nelze svařovat ani spojovat
mačkacími sponami. Spony pro tuto pásku je nutné volit, tak
aby přenesly 100% pevnos� pásky. Lepená páska je méně
odolná na příčné tahy než tkaná.

Tex�lní polyesterová páska PES

ŠÍŘKA NÁVIN PEVNOST CÍVKA

Scm - lepené

PES 40 Scm 13 mm 1100 m 3750 N 76 mm

PES 50 Scm 16 mm 850 m 4500 N 76 mm

PES 50 Scml 16 mm 1200 m 4250 N 76 mm

PES 60 Scm 19 mm 600 m 5500 N 76 mm

PES 55 Scm 16 mm 600 m 6000 N 76 mm

PES 65 Scm 19 mm 500 m 7250 N 76 mm

PES 85 Scm 25 mm 500 m 9500 N 76 mm

Tcm - tkané pro vázání těžkých nákladů

PES 65 Tcm 19 mm 400 m 9750 N 76 mm

PES 85 TcmE 25 mm 300 m 12500 N 76 mm

PES 85 TcmE 25 mm 400 m 12500 N 76 mm

PES 85 Tcm 25 mm 300 m 12500 N 76 mm

PES 105 TcmE 35 mm 400 m 20000 N 405 mm

PES 105 TCME 35 mm 100 m 20000 N 76 mm

SCW - tkané pro vázání velmi těžkých nákladů

PES 90 SCWE 34 mm 300 m 18000 N 76 mm

PES 105 SCW 32 mm 250 m 23000 N volně

PES 105 HD 32 mm 250 m 23000 N volně

PES 150 SCW 38 mm 200 m 35000 N volně

PES 200 SCW 41 mm 200 m 50000 N volně

Scc - lepené s zvýšenou dodolností proti oděru

PES 50 Scc 16 mm 850 m 4100 N 200 mm

PES 60 Scc 19 mm 600 m 4500 N 200 mm

PES 55 Scc 16 mm 660 m 4650 N 200 mm

PES 65 Scc 19 mm 500 m 5500 N 200 mm

PES 85 SccE 25 mm 500 m 7850 N 200 mm

PES 105 TccE 34 mm 400 m 14000 N 405mm

PES 150 TccE 39 mm 220 m 27000 N 405mm

At - příčně tkané

PES 40 At 13 mm 1100 m 4200 N 76 mm

PES 50 At 16 mm 850 m 5300 N 76 mm

PES 60 At 19 mm 600 m 6200 N 76 mm

PES 65 At 19 mm 500 m 7250 N 76 mm

PES 80 WO 25 mm 500 m 10400 N 76 mm

PES 85 AtE 25 mm 500 m 10000 N 76 mm

PES 150 AtE 35 mm 200 m 25000 N 76 mm

PES PS - lepené pásky do lisů na odpad

PES 30 PF 9 mm 500 m 2750 N 60 mm

PES 40 PF 13 mm 500 m 3750 N 60 mm

PES 40 P 13 mm 500 m 3750 N 76 mm

PES 50 PF 16 mm 350 m 4500 N 76 mm

Scm/Scc/P/Tcc Tcm/At/SCW

VOLITELNÝ POTISK

CÍVKA 76mm

CÍVKA 200mm

CÍVKA 60mm

CÍVKA 405mm



Spony do páskovaček na plastovou pásku

Sor�ment spon pokrývá celou nabídku páskovačů uvedených v tomo katalogu. Spony pro jiné páskovačky nebo starší
typy páskovaček jsou k dispozici na základě poptávky.

Přednos� nabízených spon je pevnost oceli, která odpovídá pevnostem pásek, které se do spon používají. Nabízené
spony nejsou poddimenzované a všechny mají základní ochranu pro�vlhkos�.

TYP MATERIÁL POVRCH ŠÍŘKA PÁSKY PRO PÁSKY SYSTÉM SPECIFIKACE PROTISKLUZ

200200 ocel Zn 12-13 mm PP mačkací Tl. plechu 0,5 x 28 mm Obdélníkové výstupky

200400 ocel Zn 15-16 mm PP mačkací Tl. plechu 0,5 x 28 mm Obdélníkové výstupky

PKO 13 ocel Zn 12-13 mm PP/PET mačkací Tl. plechu 0,8 x 30 mm Obdélníkové vrypy

PKO 16 ocel Zn 15-16 mm PP/PET mačkací Tl. plechu 0,8 x 30 mm Obdélníkové vrypy

PL 13 plast - 12-13 mm PP samosvěrná - Drážky

PL 16 plast - 15-16 mm PP samosvěrná - Drážky

B-3 ocel Zn 9-10 mm PP/PES samosvěrná D = 2,4 mm -

B-4 ocel Zn 12-13 mm PP/PES samosvěrná D = 3 mm -

B-5 ocel Zn 15-16 mm PP/PES samosvěrná D = 3,2 mm Volitelně fosfátový lak

B-6 ocel Zn 18-19 mm PP/PES samosvěrná D = 3,8 mm Volitelně fosfátový lak

B-8 ocel Zn 24-25 mm PES samosvěrná D = 5 mm Volitelně fosfátový lak

B-10 ocel Zn 34-35 mm PES samosvěrná D = 7 mm Volitelně fosfátový lak

B-12 ocel Zn 38-40 mm PES samosvěrná D = 7 mm Volitelně fosfátový lak

ES40 ocel Zn 38-41 mm PES provlékací - Volitelně fosfátový lak

200200 / 200400 PKO PL

B3 až B12 BF5 až BF12 ES40



info@kuda-packaging.com
INFOLINKA: +420 607 237 237
Lidická 308, CZ-33441 Dobřany

www.kuda-packaging.com
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Sledujte náš YouTube kanál:
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