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páskovací 
stroje

Výrobce páskovacích systémů  právem 
označovaný jako lídr v segmentu 
páskování.
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Band´all International je nizozemský výrobce páskovacích systémù právem oznaèovaný jako lídr v segmentu páskování. Ino-
vace spoleènosti zahrnují patentovaný systém dávkování pásky, který nedávno zpùsobil kompletní revoluci v aplikaci pásek. 
Kvalita a nepøetržitý vývoj jsou hlavním krédem této spoleènosti. Produktové portfolio zahrnuje obsáhlou škálu strojù, od 
stolních modelù až ke kompletním øešením na míru, dle pøání zákazníkù.

Možnosti aplikací
Výhod páskování je možno využít v mnoha rozlièných prùmyslových oborech, napø.:

Nepotravináøský a farmaceutický prùmysl:
• speciální akèní balení;
• aplikace pásek na misky;
• vázání kvìtin;
• pásky mohou sloužit jako nosièe informací jako extrémnì ekonomické alternativy 

štítkù, pøedtištìných krabic nebo obalù.

Grafi cký prùmysl:
• vázání složek;
• vázání kanceláøských potøeb;
• vázání brožur;
• vázání obálek;
• vázání štítkù a etiket;
• vázání letákù;
• vázání èasopisù; 
• vázání velmi malých svazkù od 2,5 až 3,5 cm.
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Standardní stroje 

Standardní stroje BAND´ALL jsou vysoce všestranné a mají velmi široké pole uplatnìní. Díky unikátnímu a patentovanému 
systému dávkování pásky je stroj schopen zpracovat i extrémnì tenké pásky. Stroje mohou být zásobeny širokou škálou 
standardních velikostí pracovního oblouku a šíøek pásky. V nabídce jsou jak poloautomatické stroje, automatické stroje, ale i 
zakázkovì øešené prùmyslové linky. V možnostech fi rmy je také nabídnout speciální aplikace a pracovní oblouky na základì 
speciálního požadavku zákazníka.

Standardní modely nabízejí:
• velmi snadnou obsluhu ze svou stran;
• možnosti v rùzných standardních velikostech pracovních obloukù;
• možnost integrace do plnì automatických výrobních linek;
• páskování rychlostí až 35 cyklù za minutu;
• možnost, dotisku textù tak, aby respektovaly produkt, který je páskován;
• velký stupeò zabezpeèení a extrémní spolehlivost;
• množství jazykových mutací pro ovládací MENU;
• možnosti použití rozdílných druhù materiálù pásky;
• volbu nulového napìtí;
• velmi snadnou manipulaci v pøípadì požadavku na pøesun.

Speciální stroje

Souèasný vývoj na trhu vyžaduje produkty a služby, které jsou speciálnì upravené na základì požadavku klienta.  Také výrobní 
proces musí být úèinnì automatizovaný, aby byl konkurenceschopný. Spoleènosti BAND´ALL je schopná tyto nároky splnit 
formou dodávek øady plnì automatizovaných páskovacích strojù, ale také služeb, které jsou pøizpùsobené individuálním 
požadavkùm zákazníkù. Znaèné množství volitelných položek tak umožòuje vytvoøit stroj pøesnì podle pøedstav zákazníka, 
vèetnì integrované tiskárny, dopravníkových pásù, s boèním plnìním, posunovaèe, provedení stroje z Nerezové oceli, 
zrcadlovì obrácené stroje atd.
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