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Výrobca páskovacích systémov právom 
označovaný ako líder v segmente 
páskovania.
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BAND´ALL International je holandský výrobca páskovacích systémov právom oznaèovaný ako líder v segmente páskovania.
Inovácie spoloènosti zahàòajú patentovaný systém dávkovania pásky, ktorý nedávno spôsobil kompletnú revolúciu v aplikácii
pások. Kvalita a nepretržitý vývoj sú hlavným krédom tejto spoloènosti. Produktové portfólio zahàòa obsiahlu škálu strojov,
od stolných modelov až ku kompletným riešením na mieru, pod¾a priania zákazníkov.

Možnosti aplikácie
Výhody páskovania je možné využiť v mnohých rozlièných priemyselných oboroch. 
Uvádzame niektoré príklady:

Nepotravinársky a farmaceutický priemysel:
• špeciálne akèné balenie;
• aplikácie pások na misky;
• viazanie kvetín;
• pásky môžu slúžiť ako nosièe informácií ako extrémne ekonomické alternatívy štítkov,
• predtlaèených krabíc alebo obalov.

Grafi cký priemysel:
• viazanie zložiek;
• viazanie kancelárskych potrieb;
• viazanie brožúr;
• viazanie obálok;
• viazanie štítkov a etikiet;
• viazanie letákov;
• viazanie èasopisov;
• viazanie ve¾mi malých zväzkov od 2,5 až 3,5 cm.
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Štandardné stroje 

Štandardné stroje BAND´ALL sú vysoko všestranné a majú ve¾mi široké pole uplatnenia. Vïaka unikátnemu a patentovanému
systému dávkovania pásky je stroj schopný spracovať i extrémne tenké pásky. Stroje môžu byť zásobené širokou škálou
štandardných ve¾kostí pracovného oblúka a šírok pásky. V ponuke sú ako poloautomatické stroje, automatické stroje, ale i
na zákazku riešené priemyselné linky. V možnostiach fi rmy je tiež ponúknuť špeciálne aplikácie a pracovné oblúky na základe
špeciálnych požiadaviek zákazníka.

Štandardné modely ponúkajú:
• ve¾mi ¾ahkú obsluhu z dvoch strán;
• možnosti v rôznych štandardných ve¾kostiach pracovných oblúkov;
• možnosť integrácie do plne automatických výrobných liniek;
• páskovanie rýchlosťou až 35 cyklov za minútu;
• možnosť, dotlaèe textov tak, aby rešpektovali produkt, ktorý je páskovaný;
• ve¾ký stupeò zabezpeèenia a extrémna spo¾ahlivosť;
• množstvo jazykových mutácií pre ovládacie MENU;
• možnosti použitia rozdielnych druhov materiálov pásky;
• vo¾bu nulového napätia;
• ve¾mi ¾ahkú manipuláciu v prípade požiadaviek na presun.

Špeciálne stroje

Súèasný vývoj na trhu vyžaduje produkty a služby, ktoré sú špeciálne upravené na základe požiadaviek klienta. Tiež výrobný
proces musí byť úèinne automatizovaný, aby bol konkurencieschopný. Spoloènosť BAND´ALL je schopná tieto nároky splniť
formou dodávok rady plne automatizovaných páskovacích strojov, ale tiež služieb, ktoré sú prispôsobené individuálnym
požiadavkám zákazníka. Znaèné množstvo volite¾ných položiek tak umožòuje vytvoriť stroj presne pod¾a predstáv zákazníka,
vrátane integrovanej tlaèiarne, dopravníkových pásov, s boèným plnením, posunovaèa, prevedenia stroja z nerezovej ocele,
zrkadlovo obráteného stroja atï.


