
Strojový program



480
Ručný páskovací prístroj

490
Ručný páskovací prístroj

Výhody pre Vás:
+ jednoduché vkladanie viazacej pásky
+ nastaviteľné napnutie pásky
+ všetko jedným hmatom – napnutie, zvarenie,
+ zatvorenie
+ ľahká manipulácia vďaka ergonomickému tvaru
+ nastavenie doby zvarovania pomocou tlačidla
+ stále sa zobrazuje stav nabitia akumulátora

Oblasti použitia:
• drevené a piliarske produkty
• stavebný materiál, tehly, betónové tvárnice a
• zámková dlažba
• kovové výrobky, oceľové/hliníkové profily, zväzky

plechov atď.

Výhody pre Vás:
+ Jednoduchá manipulácia vďaka ergonomickému

tvaru prístroja
+ 4 regulovateľné funkcie: Automatické, Semi

automatické, Manuálne a Tiché
+ Multifunkčné tlačidlo
+ Digitálny displej (napnutie, čas zvárania, indikátor

nabitia batérie)
+ Ľahký a rýchly prístroj
+ Jednoduché ovládanie
+ Vrátane náhradnej batérie
+ Krátky čas nabíjania batérie
+ Rýchla výmena batérie

Oblasti použitia:
• drevené a piliarske produkty
• stavebné materiály, tehly, betónové tvárnice,

zámková dlažba
• kovové produkty, oceľ/hliníkové profily, zväzky

plechov atd.
• zaistenie paliet a nákladu



410T
Stolný páskovací stroj

410AP
Strapping machine

Výhody pre Vás:
+ jednoduchá výmena cievok
+ plynule nastaviteľné napnutie pásky
+ pojazdný a tým pružne použiteľný
+ uzavieracia hlavica s veľmi nízkou hlučnosťou
+ jednoduchá inštalácia a obsluha
+ veľká cievka pásky v oblasti stola

Oblasti použitia:
• uzatváranie prepravných obalov
• páskovanie kartonáží
• viazanie

Advantages
+ fully automatic strap adjustment
+ simple reel swap and simple threading system
+ adjustable strap tensioning
+ mobile, i.e. flexible applications
+ positively controlled strap operation
+ simple installation and operation
+ high performance, high efficiency
+ low maintenance and spare parts costs
+ soft strapping of individual or very soft packages

Application areas
• Sealing of shipping packages
• Strapping of cardboard boxes
• Baling

Masterline 410AP

Weight 180 kg

Electrical
connection

230 V

Working height 800 – 905 mm

Machine
dimensions

L: 990 mm, W: 610 mm,
H: 1370 - 1475 mm

Strap type PP

Strap width 5, 8 and 12 mm

Strap thickness 5 x 0,47 mm or 8 x 0,45 mm or
12 x 0,55 mm (optional)

Frame size 600 x 500 mm

Speed max. 55 straps per minute

Output 0,5 KW

Sealing procedure heat-seal



410AS
Strapping machine

320
Stroj na uzatváranie krabíc

Advantages
+ Simple, safe, user-friendly operating
+ Easy to maintain with low maintenance and spare

parts costs
+ Simple installation, plug and play
+ Standard with free rollers in table plate
+ Standard with a big arch
+ Automatic strap infeed
+ Mechanical outside tension control

Application areas
• Sealing of shipping packages
• Strapping of cardboard boxes
• Baling

Masterline 410AS

Weight 220 kg

Electrical
connection

230 V

Working height 810 mm

Machine
dimensions

L: 1430 mm, W: 620 mm, H: 1540 mm

Strap type PP

Strap width 8 and 12 mm

Strap thickness 8 and 12 mm x 0,55 - 0,75 mm
(optional)

Frame size 850 x 600 mm

Speed max. 27 straps per minute

Sealing procedure heat-seal

Výhody pre Vás:
+ jednoduchý a bezpečný
+ jednoducho nastaviteľný pre rôzne rozmery
+ jednoduchá výmena lásky
+ nízke náklady na údržbu a náhradné diely
+ nastaviteľné napnutie pásky, tlaku a noža

Oblasti použitia:
• automatické uzatváranie krabíc zhora aj zdola

pomocou lepiacej pásky
• vhodné pre použitie v rôznych priemyselných

odvetviach ako logistika, obchod, distribúcia,
potravinárstvo, zmluvné balenie



710S/710P Ovinovací
stroj na balenie tovaru strečovou fóliou

650R
Stroj na balenie do teplom zmrštiteľnej
fólie

Výhody pre Vás:
+ automatické snímanie výšky balenia pomocou

fotobunky
+ nastaviteľná rýchlosť nosiča fólie a otáčania točne
+ nastaviteľný počet ovinov na spodnom a hornom
+ okraji baleného tovaru
+ 3 baliace programy: jednoduché, krížové a

nepremokavé ovinutie
+ mechanický nosič fólie
+ Max. prieťažnosť do 250 % (len 710P; verzia 710S
+ s mechanickou brzdou (bez funkcie rednatiahnutia)

Oblasti použitia:
• zaistenie paliet a nákladu
• ochrana pred vlhkosťou a znečistením, ochrana proti

krádeži

Výhody pre Vás:
+ prednostne použiteľný pre ekologicky výhodné

polyolefinové fólie
+ pojazdný a tým pružne použiteľný
+ 10 rôznych voliteľných programov
+ bezpečnostná kontrola na zváracích lištách

elektronický displej
+ vysoká rýchlost

Oblasti použitia:
• ochranný fóliový povlak pre produkty
• zvarenie a zmrštenie v jednom pracovnom chode
• použitie v novinovom, tlačiarenskom a

potravinárskom priemysle
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610P
Stroj na balenie poštových zásielok

Balenie znamená prevziať
zodpovednosť za výrobok a procesy.
Antalis Packaging preberá túto
zodpovednosť každý deň a dáva Vám
bezpečnosť.

Baliace materiály
Bez ohľadu na to, aký materiál potrebujete,
dokážeme Vám ho zabezpečiť z našej širokej
ponuky štandardných materiálov ako aj
pripraviť Vám riešenie šité na mieru.
Pomôžeme Vám vybrať to najlepšie riešenie
pre Vás.
Našim cieľom je zvýšenie efektivity Vašich
procesov a zabezpečenie kvality Vašich
výrobkov.

Baliace stroje
Iba kombinácia správnych materiálov s
modernými baliacimi technológiami spravia
Vaše baliace procesy efektívnejšími a
ekonomickejšími.

Baliace riešenia
Potrebujete individuálne riešenie pre Vašu
aplikáciu? Mali by ste kontaktovať naše
vývojové centrum PDC. Vďaka
najmodernejším programom 3D-CAD sme
schopní vyvíjať obaly v čo najkratšej dobe
podľa Vašich požiadaviek.

Baliace služby
Okrem širokej škály produktov, ponúkame tiež
rôzne typy služieb. Využite naše konzultačné a
servisné služby a investujte do optimalizácie
Vašich baliacich procesov a taktiež do kvality
Vašich výrobkov.

Výhody pre Vás:
+ fóliový obal nahrádza použitie papierových obalov, a

nižšou spotrebou materiálu šetrí náklady
+ fólia slúži na ochranu pred mokrom a vlhkosťou
+ zvýšený reklamný účinok vďaka transparentnej fólii
+ veľmi efektívny pre vysoké počty kusov (až 1 200

kusov/h)
+ jednoduchá obsluha a inštalácia (Plug and play)

Oblasti použitia:
• zavarovanie novín, časopisov, návodov na obsluhu

atď.
• veľmi vhodný pre lettershopy, tlačiarne, copy shopy


