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StraPack  páskovací  stroje a  systémy získaly 

ohlas díky dlouhodobé životnosti, spolehlivosti a 

odpovídajícímu výkonu s  velmi  nízkými  nároky 

na pořízení a následné údržbě. Na náš trh se tak 

dostává  značka  vysoké  kvality s  minimálními 

nároky na údržbu.  Jsou robustní  jednoduché a 

hlavně neztrácejí krok s moderní technikou. 

 

RQ-8

je  to  jeden  z  nejspolehlivějších  strojů který  byl  kdy 

vyroben.  Jeho  vylepšená  víceúčelová  konstrukce  se  na 

trhu  mezi  páskovacími  stroji ukázala  jako  jedna  z 

nejspolehlivějších. Stroj  má jednoduchý systém zavádění 

pásky,  automatické  opakování  páskovaní  v  případě 

chybného  úvazku  a  vyhození  smyčky  pásky.  Stroj  je 

opatřen samomaznými ložisky , převodovkou a bezpečným 

dvojím utahováním. 

NOVINKA-ekonomická řada  StraPack  JK-5

Tyto páskovací stroje se vyznačují velmi nízkou cenou 

při zachování všech kvalitativních parametrů. Pokrokové 

funkce  JK-5  jsou 

například  přesné 

nastavení síly utahování 

pásky,  které  je  vždy 

stejné,  možnost 

nastavení  jemného, 

téměř  nulového  utažení 

pásky,  snadné  seřízení 

stroje  na  různé  šířky  a  tloušťky  pásky  a  svařovací 

agregát bez dílů rychlého opotřebení. 

Tyto stroje se vyrábějí ve všech možných konfiguracích, 

velikostech  rámů,  orientaci,  materiálů  (nerez)  a 

individuálním  přizpůsobení  požadavkům  zákazníka. 

Samozřejmostí  je  poskytování  veškerých  servisních 

služeb.  Základním  pilířem  naší  spolupráce  je  osobní 

kontakt se zákazníkem a rychlé řešení jeho požadavků. 

Zajišťujeme komplexní servis, záruční i pozáručni opravy 

všech páskovacích strojů a ručních strojků.
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Páskovací stroje ruční

Poloautomatické páskovací stroje

Automatické páskovací linky

Válečkové dopravníky

Spotřební materiál

Servis

Představení 
firmy StraPack 
   -     Je to přední výrobce vysoce 

kvalitních páskovacích strojů od roku 

1933.

StraPack je vůdčí firma v oblasti 

výroby páskovacích strojů a 

materiálů potřebných pro přepravní 

balení v celém světě. 

Strapack je již od zavedení této 

technologie ,,páskování 
umělohmotnou páskou,, největším 

výrobcem těchto strojů. Strapack 

páskovací stroje pro svou 

spolehlivost a neustálé zkvalitňování 

systému a technologie získaly 

vysoký ohlas u svých zákazníků. 

Strapack je jeden z mála výrobců, 

který své výrobky sám projektuje a 

Firma StraPack  ve 

světě
V roce 2002 má firma Strapack více 

jak dvacet svých poboček, čtyři 

sesterské závody v Japonsku, tři 

montážní závody (dva v Japonsku a 

jeden v Thajsku). Sesterské závody 

v zahraničí, které se zabývají 

projekcí i výrobou příslušných 

zařízení a materiálů. 

Dceřinné společnosti v zahraničí:

• Strapack, Inc. (U.S.A.) 

• Strapack (Thailand) Corp. 

• Gordian Strapping, Ltd. 

(Großbritannien) 

• Strapack N.V./S.A. 

(Belgien)

• Zastoupení pro českou a 

slovenskou republiku 

provádí firma Cyklopack 

spol s r.o. 
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