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STB
Ruční nářadí pro 
páskování plasto-
vými páskami

Inovativní 
design

Zvyšuje 
produktivitu

Zjednodušuje 
používání

Univerzální 
použití

Ergonomický design 
ve spojení s robustní 
konstrukci je zárukou 
vynikající spolehlivosti

Inovativní prvky jsou 
zárukou stabilního 

provozu během celého 
výrobního procesu

Plně dotykové grafické 
rozhraní zjednodušuje 

ovládání i rutinní údržbu

Variabilní nastavení 
napnutí umožňuje vyhovět 
měnícím se požadavkům 

při výrobě
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STB  
Ruční nářadí pro pásko-
vání plastovými páskami

Kombinované nářadí Strapex STB pro páskování plastovými 
páskami má vysokou rychlost páskování a jedinečný výkon pro 
aplikace páskování plastovými páskami. Společně s intuitivním 
designem a univerzálními výkonovými vlastnostmi zlepšuje 
produktivitu u širokého spektra svých aplikací, od těch s 
minimálním napnutím, až po aplikace s vysokým napnutím.

Výhody a vlastnosti
¢Maximalizuje spolehlivost 
 Zabudovaná signalizace zarovnání pásky potvrzuje, že páska 
je vložená a správně zarovnaná před provedením napnutí, 
což minimalizuje výskyt přesazených spojů pásky. Navíc 
signalizace v reálném čase o použitém tahu poskytuje další 
potvrzení o správném cyklu.

¢Usnadňuje provoz 
STB má intuitivní uživatelské rozhraní, které umožňuje rychlé 
nastavení pro rychlé a snadné provedené změn ve výrobě. 
U balení citlivém na tlak lze úroveň tahu nastavit stisknutím 
tlačítka.

¢Snižuje únavu obsluhy
Perfektně vyvážený design spojený s ovládáním jedním 
tlačítkem a nastavením na touchpadu dělá z STB nářadí s 
jednoduchým ovládáním.

Významné charakteristiky
¢ Inovativní 

Pro mimořádnou spolehlivost a nejlepší ergonomie

 ■ Osvědčená kvalita, testováno pro průmyslové použití
 ■ Bezpečnostní design
 ■ Lehký a perfektně vyvážený

¢ Intuitivní 
Pro rychlou a snadnou obsluhu

 ■ Proměnná rychlost napínání ovládaná tlakem prstu
 ■ Digitální ovládací panel s dotykovým nastavením hodnot
 ■ Oblíbená páskovací funkce

 

¢ Inteligentní
Pro vynikající a konstantní výkon

 ■ Signalizace aktuální napínací síly v reálném čase
 ■ Elektronicky řízený proces páskování
 ■ Signalizace zarovnání pásky


