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TAŚMY PAKOWE
SAMOPRZYLEPNE

Taśmy pakowe samoprzylepne to najbardziej
popularna forma zabezpieczania opakowań
wyróżniająca się prostotą i łatwością zastosowania. Ze
względu na wszechstronność zastosowań można je
spotkać w każdej dziedzinie naszego życia. Jednakże
używane są głównie do zaklejania opakowań
tekturowych, foliowych, papierowych. To właśnie rodzaj
opakowania oraz cechy produktu, który chcemy
opakować, a także warunki środowiska w jakich ma
,,pracować” taśma pakowa, decydują o doborze
właściwej taśmy.
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TAŚMY PAKOWE
SAMOPRZYLEPNE
TAŚMY PAKOWE NA KLEJU AKRYLOWYM
Bazą jest tu wodny klej akrylowy, który znakomicie
sprawdza się przede wszystkim na gładkich
i stosunkowo śliskich powierzchniach (papier, folia itp.).
Przeznaczone są do stosowania w dodatnich
temperaturach i wszędzie tam, gdzie nie jest
wymagana odporność na zawilgocenie.

Stosowana przede wszystkim do zaklejania kartonów
zarówno metodą ręczną jak i automatyczną. Doskonale
nadaje się do wszystkich automatów oraz maszyn
wykonujących nadruk taśmie.

TAŚMY PAKOWE BIO-SOLVENT
Taśma o zbliżonych właściwościach do taśmy Solvent.
Charakteryzuje się wysoką jakością i wytrzymałością
klejenia przy korzystnej cenie. Klej odporny jest na
wilgoć i zakres niskich temperatur.

Stosowana przede wszystkim do zaklejania kartonów
zarówno metodą ręczną jak i automatyczną.
Doskonale nadaje się do wszystkich automatów oraz
maszyn wykonujących nadruk na taśmie.
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TAŚMY PAKOWE
SAMOPRZYLEPNE
TAŚMY PAKOWE NA KLEJU SOLVENT (NATURALNY KAUCZUK)
Produkt najwyższej jakości, na najlepszym kleju
dostępnym na rynku. Kauczuk naturalny nadaje się do
zaklejania opakowań przechowywanych w bardzo
niskich temperaturach oraz do chłodni. Klej nie jest
wrażliwy na wilgoć, nośnik jest zdecydowanie
mocniejszy. Klej kauczukowy nie odrywa się od paczki
i doskonale przylega. Taśma ta nadaje się idealnie do
niskich temperatur.

TAŚMY Z NADRUKIEM INDYWIDUALNYM
Ten produkt buduje pozytywny wizerunek Twojej firmy
jednocześnie spełniając funkcję zabezpieczenia
przesyłki. Poza tradycyjnymi samoprzylepnymi
taśmami pakowymi z nadrukiem do stosowania
ręcznego, proponujemy również najwyższej jakości
rozwiązania do zaklejania w automatycznych liniach
pakujących. Nadruki na taśmie przygotowywane są
według indywidualnych potrzeb Klientów - ® wg skali
Pantone oraz w jakości zdjęciowej (Phototape). Taśma
pakowa z nadrukiem indywidualnym - to najlepsza
forma reklamy.
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FOLIE OCHRONNE

FOLIE STRETCH RĘCZNE
W zależności od potrzeb Klienta folię ręczną
posiadamy w różnych grubościach: od 17 do 30
mikronów oraz szerokościach 100 mm, 250 mm oraz
500 mm. Folia ręczna produkowana jest na jednym
rodzaju tulei: 0,3 kg oraz w różnych nawojach
w zależności od indywidualnych potrzeb. Rolki
pakowane są w kartonowych opakowaniach
zbiorczych. Do produkcji folii ręcznej 100 mm oraz 250
mm tuleje są odpowiednio cięte. Folie ręczne
o niższych grubościach najlepiej sprawdzają się przy
asortymentach lekkich o zaokrąglonych kształtach
(np. butelki plastikowe), natomiast folie o grubościach
wyższych używane są przy zabezpieczaniu
asortymentów ciężkich takich jak cegły, kostki
brukowe, artykuły metalowe.
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FOLIE OCHRONNE
C H A R A K T E R Y S T Y K A
S T R E T C H Y
R Ę C Z N Y C H
Informacje
ogólne

przeznaczony do
pakowania
ręcznego
materiał - LDPE
długość i waga
dostosowana do
życzenia Klienta

Rozciągliwość Szerokość
(mm)*

100%-180%

Grubość
(μm)

500

Wewnętrzna
średnica
tulei (ϕ)

13-35

50

Kolory

transparent
biały
matowy
niebieski
czarny
czerwony
żółty

*według życzenia klienta dostępne również inne szerokości

FOLIE STRETCH CIĘTE (MINI STRETCH)
Parametry folii ciętych są takie same jak folii
stretch ręcznych bezbarwnych i kolorowych.
Posiadamy folie cięte o szerokości 10cm,
12,5cm oraz 25cm. Folia stretch cięta
w znacznym stopniu ułatwia owijanie małych
przedmiotów.
Znajduje zastosowanie tam gdzie
nieporęczne jest stosowanie folii
o standardowej szerokości:
materiały wzdłużne – rury, profile
plastikowe i aluminiowe
elementy meblarskie – karnisze, fronty
szaf, deski oraz inne akcesoria
inne artykuły o drobnych gabarytach
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FOLIE OCHRONNE
FOLIE STRETCH MASZYNOWE
Folia stretch maszynowa służy do owijania
towaru na paletach za pomocą
półautomatycznych i automatycznych
owijarek.

FOLIA STANDARD – najpopularniejsza i najczęściej stosowana folia
przeznaczona do typowych, najprostszych owijarek
FOLIA POWER – folia przeznaczona do maszyn pracujących w toku
pół lub w całości automatycznym. Stosowana najczęściej przy
towarach ciężkich lub niestabilnych w czasie transportu.
FOLIA SUPER POWER – folia przeznaczona do bardzo wymagających
linii automatycznych lub też bardzo zaawansowanych owijarek
wolnostojących
FOLIA NANOKOMPOZYTOWA – folia wyróżnia się lepszymi
parametrami niż jej tradycyjny odpowiednik. Folia ta ma trzykrotnie
większą odporność na uszkodzenia mechaniczne – zerwania,
punktowe uszkodzenia oraz pęknięcia. Folia stretch
nanokompozytowa posiada wytrzymałe 33 warstwy, dzięki którym
możliwe stało się zredukowanie zużycia tego materiału do pakowania
i optymalnego zabezpieczenia ładunku w trakcie transportu nawet o
50% .
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FOLIE OCHRONNE
R O D Z A J E
S T R E T C H Y
M A S Z Y N O W Y C H
Rodzaj
stretcha

Rozciągliwość Szerokość
(cm)*1

Grubość
(μm)

Wewnętrzna
średnica
tulei (ϕ)

Waga
rolek
(kg)*2

<180%

50-75

13-35

76

~17

250%

50-75

13-35

76

~17

300%

50-75

13-35

76

~17

<250%

50-75

13-35

76

Standard

Power

Super Power

~17

Nanokompozytowa

dostępne kolory: transparent, matowa, niebieska, czarna
*1 według życzenia klienta dostępne również inne szerokości
*2 dostępne również rolki jumbo po ~50 kg

T M K S E R W I S . P L

FOLIE OCHRONNE

WYMIARY FOLII
PĘCHERZYKOWEJ

FOLIE PĘCHERZYKOWE
Zastosowanie folii pęcherzykowej zapewnia
pełną ochronę delikatnych artykułów na czas

SZEROKOŚĆ (m)

transportu. Jest to materiał opakowaniowy,
który chroni delikatne lub podatne na
uszkodzenia towary. Zabezpiecza towar przed
wszelakimi uderzeniami, wstrząsami, kurzem,
wilgocią i innymi zanieczyszczeniami.

NAWÓJ (mb)

0,2

100

0,3

100

0,5

100

0,6

100

1,0

100

1,2

100

1,5

100

Odporna na rozdarcia, a dzięki swym właściwościom
nie tylko chroni pakowane produkty przed otarciem,
zgnieceniem czy wilgocią, ale jest również
doskonałym materiałem amortyzującym
i wypełniającym wolne przestrzenie w opakowaniach
zbiorczych. Folia pęcherzykowa stosowana jest
z powodzeniem do pakowania mebli, wyrobów
szklanych i ceramicznych armatur, artykułów RTV
i AGD.
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NAROŻNIKI
OCHRONNE
NAROŻNIKI OCHRONNE

Plastikowe narożniki ochronne służą do
zabezpieczania towaru przed uszkodzeniami
powodowanymi spinaniem taśmą. Chronią również
samą taśmę przed jej przetarciem o ostre krawędzie
spinanego ładunku. Mają zastosowanie do spinania
każdego rodzaju taśm, w tym popularnych taśm PP,
poliestrowych oraz stalowych. Narożniki wykonane są
z elastycznego polipropylenu. Posiadają regulowany
kąt zgięcia, dzięki temu adaptują się również do
ładunku, którego krawędzie nie posiadają kąta
prostego.

Oferowane przez nas narożniki przeznaczone są do
taśm o maksymalnej szerokości 19 mm.
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TAŚMY DO OPINANIA
TAŚMY POLIESTROWE MIĘKKIE TYPU WG
Taśma poliestrowa jest nowoczesnym materiałem, który dzięki swoim
właściwościom łączy w sobie wysoką wytrzymałość taśm stalowych
oraz bezpieczną strukturę i elastyczność taśm plastikowych. Taśmy
poliestrowe wykonane są z wysokiej jakości włókien poliestrowych,
o doskonałej wytrzymałości, nieporównywalnej do taśmy
polipropylenowej. Taśmę poliestrową typu WG można
wykorzystywać do spinania ciężkich ładunków, zabezpieczenia
towarów przewożonych na paletach oraz belowania na prasach,
gdzie służy do wiązania sprasowanych materiałów takich jak
makulatura, folia czy tekstylia. Możemy zaoferować Państwu również
taśmy poliestrowe z indywidualnym nadrukiem.

TAŚMY POLIESTROWE WŁÓKNISTE

TAŚMY POLIESTROWE MIĘKKIE TYPU GW
Taśma poliestrowa tkana jest nowoczesnym materiałem,
którego budowa stanowi splot wzdłużnych
i poprzecznych włókien poliestrowych. Taka
konstrukcja taśmy sprawia, że ma najwyższą
wytrzymałość wśród taśm poliestrowych.
Niewielkie ilości kleju użyte w czasie produkcji
taśmy pozwalają na wykorzystanie
doskonałych właściwości poliestru. Tam,
gdzie nie można wykorzystać taśmy
poliestrowej włóknistej świetnie
sprawdzi się właśnie taśma tkana.
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TAŚMY DO OPINANIA

TAŚMY POLIESTROWE MIĘKKIE TYPU GW
ZALETY
duża spójność włókien,
większa sztywność niż taśmy włókniste,
lekkość,
trwałość,
zwiększona wytrzymałość,
zdolność do utrzymania zadanego naprężenia
wstępnego,
odporność na działanie czynników
atmosferycznych i promieniowanie UV, dzięki
czemu taśma idealnie nadaje się do stosowania na
zewnątrz,
łatwe w użyciu,

ZASTOSOWANIE

nie mają ostrych krawędzi, więc nie uszkadzają
ładunku,

Taśmę poliestrową typu GW można

są wodoodporne, więc nie gniją, nie rdzewieją i nie

wykorzystywać do:

pleśnieją,

spinania ciężkich, niestabilnych,

są odporne na utlenianie,

gabarytowych ładunków,

możliwość użytkowania w niskich temperaturach,

zabezpieczenia towarów

niski koszt akcesoriów

przewożonych na paletach

TAŚMY POLIESTROWE TKANE
Rodzaj taśmy

Szerokość
[mm]

Ilość
[mb/roll]

Gliza
[mm]

Wytrzymałość
liniowa
[kg]

Wytrzymałość
systemowa
[kg]

GW 40

13

1100

76

375

560

GW 50

16

850

76

450

720

GW 55

16

600

76

612

960

GW 60

19

600

76

600

960

GW65

19

500

76

725

1200

GW85

25

500

76

1000

1600

GW 105

32

250

76

2000

2240
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TAŚMY DO OPINANIA
TAŚMY POLIESTROWE KOMPOZYTOWE
Taśma poliestrowa kompozytowa jest nowoczesnym
materiałem, który dzięki swoim właściwościom łączy
w sobie wysoką wytrzymałość taśm stalowych oraz
bezpieczną strukturę i elastyczność taśm plastikowych.
Taśma kompozytowa wykonana jest z wzdłużnie
ułożonych oraz pokrytych polimerową powłoką
włókien poliestrowych, dzięki czemu wykazuje świetne
właściwości wytrzymałościowe.

ZASTOSOWANIE
Taśmę poliestrową typu CC można
wykorzystywać do:
spinania ciężkich ładunków,
zabezpieczenia towarów
przewożonych na paletach

ZALETY
wytrzymałość podobna do taśm stalowych,
odporność na działanie czynników
atmosferycznych i promieniowanie UV, dzięki
czemu taśma
idealnie nadaje się do stosowania na zewnątrz,
utrzymuje stałe naprężenie,
trwałość,
odporność na przetarcia, dzięki swej dodatkowej
powłoce,
zdolność do utrzymania zadanego naprężenia
wstępnego,
łatwe w użyciu,
nie mają ostrych krawędzi, więc nie uszkadzają
ładunku,
są wodoodporne, więc nie gniją, nie rdzewieją i nie
pleśnieją,
są odporne na utlenianie,
możliwość użytkowania w niskich temperaturach,
niski koszt akcesoriów

TAŚMY POLIESTROWE KOMPOZYTOWE
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TAŚMY DO OPINANIA

TAŚMY POLIPROPYLENOWE PP
Taśma polipropylenowa jest materiałem
opakowaniowym zabezpieczającym towar
stosowanym w wielu branżach. Ma dużą rozciągliwość
oraz odporność na odkształcenia. Jest dostępna w
wielu rodzajach szerokości oraz grubości co niesie ze
sobą różne wytrzymałości, więc można dopasowywać
ją do wszelkich zastosowań.
Taśma współpracuje z ręcznymi narzędziami do

ZALETY
sztywność,
opcja zgrzewania,
odporność na zmiany
temperatury w zakresie [-20°C
do +80°C],
łatwość w stosowaniu,
bezpieczeństwo stosowania

spinania lub zgrzewania.

ZASTOSOWANIE
mocowanie ładunku na palecie w czasie
transportu,
zabezpieczenie wypełnionych kartonów,
łączenie produktów w pakiety.
W standardzie mamy w sprzedaży taśmę w
kolorze białym. Na Państwa życzenie możemy
dysponować
taśmami czarnymi, kolorowymi oraz z nadrukiem,
a także taśmy maszynowe na gilzie 406 mm.
Taśmy wraz z nawojami, które można u nas
znaleźć to:
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TAŚMY DO OPINANIA
TAŚMY POLIESTROWE PET
Taśma poliestrowa PET znajduje zastosowanie przy
zabezpieczaniu produktów, dla których nie sprawdzają się
taśmy polipropylenowe. Oferowana taśma doskonale
nadaje się do spinania ciężkich, rozprężnych ładunków.
Taśmy poliestrowe twarde cechuje większe wydłużenie
niż taśmy PP, co pozwala na zabezpieczanie ładunku,
który w miarę upływu czasu traci swoją objętość(np.
drewno). Taśma PET cały czas stabilizuje spięty ładunek
oddając naprężenie wstępne.

T M K S E R W I S . P L

AKCESORIA
DYSPENSERY DO TAŚM
Dyspenser do taśm pakowych to dozownik do taśmy
pakowej, który dzięki posiadaniu dodatkowego koła
odchylającego sprawia, że taśma klejąca zsuwa się
ciszej. co powoduje mniejszy hałas oraz lepszą
wydajność. Nóż bezpieczeństwa, który wysuwa się
dopiero po przyciśnięciu tarczy ochronnej chroni przed
urazami. które często występują podczas dynamicznej
pracy z konwencjonalnymi ręcznymi dyspenserami.

DYSPENSERY DO FOLII
Dyspenser do folii stretch to proste i łatwe w obsłudze
urządzenie, które w dużym stopniu pomaga zwiększyć
efektywność oraz komfort pracy. Dyspenser stretch
znajdzie swoje zastosowanie szczególnie podczas
ręcznej paletyzacji, a także w czasie owijania
i pakowania zarówno pojedynczych produktów, jak
i dużych gabarytowo ładunków.

AKCESORIA DO PAKOWANIA
Zapinki druciane - bardzo mocne, wykonane są ze stali
o specjalnych właściwościach i odpowiednio
wyprofilowane tak, aby podczas spinania dokonywało
się samozaciskanie zapinki. Mają zastosowanie przy
spinaniu taśm polipropylenowych oraz poliestrowych.
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AKCESORIA

ZAPINKI DRUCIANE
Zapinki są bardzo ważnymi elementami opaski
trzymającej ładunek. Oferowane przez nas zapinki są
bardzo mocne, wykonane ze specjalnego rodzaju stali
i wyprofilowane tak, aby podczas spinania dokonywało
się samozaciskanie taśmy. Zapinki stosuje się do
połączeń taśm poliestrowych włóknistych,
kompozytowych, tkanych oraz polipropylenowych.
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AKCESORIA

URZĄDZENIA DO SPINANIA
Napinacz H-21 stosowany jest w celu łatwiejszego
naciągania i zapinania taśm polipropylenowych na
ładunku. Posiada specjalnie dedykowany nóż do
cięcia taśm twardych, jakimi właśnie są taśmy PP.
Można go zastosować także do taśm poliestrowych,
jednakże lepszym rozwiązaniem jest zaopatrzenie się
w specjalnie dla nich opracowany napinacz H-22.
Bandownica jest uniwersalnym narzędziem, dzięki
któremu można zaciskać taśmy polipropylenowe
o szerokościach od 6 do 19 mm i różnych
grubościach.

WÓZKI DO TAŚMY PP I WG
Odwijacz do taśm polipropylenowych
zabezpiecza taśmę przed niepożądanym
rozwijaniem się. Wózek posiada pojemnik
w którym można umieścić zapinki lub napinacz.

ZAPINKI METALOWE
Zapinki metalowe służą do spinania taśm
polipropylenowych w procesie pakowania dużych
ładunków. Są one wykonane z wysokie jakości blach
stalowych o twardości, która pozwala na ich
bezproblemowe zgniecenie, a jednocześnie
utworzenie mocnego i solidnego połączenia. Od
wewnątrz zapinka posiada perforację, która
uniemożliwia wysuwania się taśmy z zapinki.
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MASZYNY

BELOWNICE
W ofercie posiadamy belownice pionowe,
z załadunkiem od frontu i od góry. Posiadamy
belownice nowe, zarówno do mniejszych ilości
odpadów, do wykorzystania w sklepach i mniejszych
zakładach, jak i większe urządzenia, zgniatające duże
ilości odpadów, na przykład pracujące w pobliżu linii
produkcyjnych, firmach zajmujących się zbiórką
odpadów segregowanych. Belownice, jakie oferujemy
produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami
jakości, co zapewnia wieloletnie, bezawaryjne
funkcjonowanie.

Nasze belownice pomagają klientom znacząco
zredukować koszty i szybko odzyskać zainwestowane
środki. Decydując się na zakup belownicy, wybierasz
wysoką jakość i długoletnie, bezawaryjne
funkcjonowanie. Nowym rozwiązaniem jaki obecnie
proponujemy klientom,borykającym się dużą ilością
odpadów komunalnych i zmieszanych, są specjalne
zgniatarki do redukowania objętości odpadów
w pojemnikach 1100 litrów. Maszyny te pozwalają
zaoszczędzić nawet do 70% kosztów, dzięki czemu
czas zwrotu inwestycji może być bardzo krótki.

Belownica jest prosta w instalacji i obsłudze.
Jest odpowiednim urządzeniem do
zastosowania przy niewielkich ilościach
materiału.
Można prasować zarówno karton, jak i folię
Zwarta i stabilna konstrukcja
Prosta obsługa za pomocą przycisków
Wyjmowanie oraz transport beli za
pomocą specjalnego wózka
transportowego
Automatyczny powrót tłoka
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OWIJARKI
Owijarki do palet to ekonomiczne i wydajne
urządzenia do zabezpieczania ładunków na paletach,
które stosowane są w niemal każdej branży. Owijanie
folią stretch chroni towar przed zsunięciem,
zabrudzeniem, wilgocią oraz innymi czynnikami
zewnętrznymi. Wprowadzenie do systemu pakowania
owijarki pozwala na znaczne oszczędności folii
w porównaniu z owijaniem ręcznym oraz pozwala
skrócić proces pakowania.

Półautomatyczna owijarka do palet
W urządzeniu zastosowana jest głowica z hamulcem
mechanicznym. Z panelu sterowania można wybrać:
tryb pracy (automatyczny lub ręczny); dwa programy
pakowania; programowaną ilość owinięć folii na dole
i górze palety (w celu jej usztywnienia i zabezpieczenia
rogów palety); programowaną prędkość obrotową
stołu 6-13 obr/min.
Głowica owijarki napędzana jest poprzez łańcuch.
Stół obrotowy ma konstrukcję umożliwiającą
przestawianie urządzenia po magazynie. Ze względu
na stałe umocowanie kolumny owijarki do stołu
montaż owijarki jest szybki i prosty. Po zakończeniu
cyklu owijania w trybie automatycznym (automatyczne
rozpoznanie wysokości palety) stół obrotowy
zatrzymuje się w pozycji startowej.
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NACINARKI
Nacinarki do kartonów to optymalne rozwiązanie dla miejsc
związanych z opakowywaniem i wysyłką towarów oraz dla
magazynów. Nacinają lub formują zużyte kartony, zamieniając je
w uniwersalny, pełnowartościowy opakowaniowy materiał do
paczek. Takie rozwiązanie pozwala zredukować koszty za
wypełniacze do opakowań, a jednocześnie stanowi
mądry i praktyczny wkład w ochronę
środowiska naturalnego.

Od śmieci po materiały
opakowaniowe: zużyte kartony
zamieniane są w pełnowartościowy
wypełniacz do przesyłek.

Nacinanie i formowanie w jednym
cyklu pracy
Bardzo niski poziom pylenia
podczas pracy (mm).
Wałki tnące wykonane z litej stali.
hartowane.
Silnik jednofazowy przystosowany
jest do ciągłej pracy.
Wygodna obsługa przy użyciu
przełącznika kołyskowego do
uruchamiania i wyłączania oraz
wycofania.
Ma zaznaczoną skalę
w milimetrach do ustalenia
szerokości cięcia
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