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 ĮRANKIAI LIPNIOSIOMS JUOSTOMS 

 

 
 

H11CP (50 mm pločio juostai) 

 

H75CP (75 mm pločio juostai) 

 

H13 (50 mm pločio juostai) 

 

 
 

 LAIKIKLIAI POLIESTERIO JUOSTŲ RITINIAMS 

 

 
 

 

OP-13 

 
Skirtas visų tipų poliesterio juostų ritiniams 

Ritinio vidaus skersmuo 75 mm 
Svoris 4,3 kg 

 
 

 ĮRANKIAI POLIPROPILENO (PP) JUOSTOMS 

 

 
 

 

PLY-13, PLY-16, PLY-19 

 
Skirtas polipropileno (PP) juostai rišti skardinėmis spynelėmis 

Pastaba: Skardinės spynelės parduodamos atskirai. 
Polipropileno (PP) juostos storis 0,5–0,8 mm 

PLY-13: juostos plotis 12 (13) mm   
PLY-16: juostos plotis 16 mm 
PLY-19: juostos plotis 19 mm 

Svoris 4,3 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUSAUTOMATIS PP JUOSTOS SULYDYMO  
ĮRENGINYS StraPack iQ-40 

 
 
 
 



 ĮRANKIAI RIŠIMO JUOSTOMS 

 

 
 

BO-51 

 

13–20 mm pločio 0,4–0,63 mm storio plieno juostai 
(kerpa ir riša be spynelių, tvirtinimas „eglute“) 

Svoris 4,25 kg 
Juostos įtempimas 3 000 N 

 

BO-7 

 

13–20 mm pločio 0,4–0,8 mm storio plieno juostai 
(kerpa ir riša be spynelių, tvirtinimas „eglute“) 

Svoris 3,8 kg 
Juostos įtempimas 4 000 N 

 

Vežimėlis U-1 

 
Universalus, tinka visų tipų plieno, 

polipropileno (PP) ir PET juostų 
ritiniams 

Ritinio vidaus skersmuo  
200–406 mm 

Vežimėlis OP-5 

 

Plieno juostos ritiniams, susuktiems 
viena eile 

Plieno juostos plotis 13–20 mm 
Ritinio vidaus skersmuo 260–310 

mm, išorės <600 mm 
Svoris 15,5 kg 

Vežimėlis OP-7 

 

Plieno juostos ritiniams, susuktiems 
trimis eilėmis 

Plieno juostos plotis 13–20 mm 
Ritinio vidaus skersmuo 400 mm, 

išorės <600 mm 
Svoris 17,5 kg 

 
 

 ĮRANKIAI POLIPROPILENO (PP) IR PET JUOSTOMS 

 

 
 

 

H-21R 

 
Skirtas polipropileno (PP) ar PET juostoms rišti vielinėmis sagtimis 

Pastaba: Vielinės sagtys parduodamos atskirai. 
Polipropileno (PP) ar PET juostos plotis 10–19 mm, storis 0,5–0,9 mm 

Svoris 1,4 kg 

 

ZAPAK ZP93, ZP97 

 
Skirtas padėklams ar didesniems objektams surišti polipropileno (PP) ar 
PET juosta be sagčių ir spynelių. 
  
Rankinis, veikia nuo 18 V Li-Ion baterijos. Tinka toms vietoms, kur 
neįmanoma ar sunku pasiekti elektros energijos šaltinį (angaruose, 
lauke ir pan.). Turi automatinio juostos įtempimo bei rišimo (sulydymo) 
funkcijas. Savybės: 



√ ergonominis dizainas ir mažas svoris (lengviausias savo klasėje);  
√ vienarankis valdymas užtikrina didelį našumą;  
√ tinka vidutinio ar aukšto dažnumo pakavimo darbams; 
√ konstrukcija užtikrina paprastesnį juostos įdėjimą ir išėmimą; 
√ juostos laikikliai padeda pasiekti ypač didelę įtempimo gebą iki 4 000 
N = 400 kg (modelis ZP97); 
√ lengvas valdymas: pakuotojas apvynioja juostą aplink pakuojamas 
prekes ir įdeda ją į įrankio surišimo lizdą, tuomet įtempimas ir rišimas 
atliekami automatiškai; 
√ jutiklinis valdymo skydelis su skaitmeninėmis švieselėmis; 
√ „soft mode“ režimas – labai lengvoms ar trapioms pakuotėms; 
√ bešepetis variklis – mažas energijos suvartojimas didina ciklų skaičių 
per vieną baterijos įkrovimą; 
√ baterija neturi „atminties efekto“ – iki dukart daugiau ciklų ir ilgas 
darbinis laikotarpis. 

 

 
 
 

 
„STRETCH“ PLĖVELĖS MINIRULONŲ LAIKIKLIAI  
IR VYNIOJIMO ĮRANKIAI 

 

 
 

 



 
 

  „FOAM“ IR PŪSTOS PLĖVELĖS RULONŲ STOVAI 

 

 
 

RH-1600 

 

Tinka „Foam“ ir pūstai ("burbulinei") plėvelei pjaustyti, 
taip pat popieriaus rulonams 

Didžiausias darbinis plotis 1 600 mm 
Rulono išorinis skersmuo 1 000 mm 

Didžiausias rulono svoris 80 kg 
Matmenys 2 000 x 950 x 1 050 mm 

Svoris 31 kg 
 

RV-1600 

 

Tinka „Foam“ ir pūstai („burbulinei“) plėvelei pjaustyti, 
taip pat popieriaus rulonams 

Didžiausias darbinis plotis 1 600 mm 
Rulono išorinis skersmuo 900 mm 

Didžiausias rulono svoris 80 kg 
Matmenys 1 100 x 1 010 x 2 050 mm 

Svoris 50 kg 

 
 
 
 
 
 


