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Omsnøring

Strapbånd, omsnøring, båndning – kært barn har mange 
navne.

Når det kommer til at snøre plastbånd om et produkt for at 
fastholde eller plombere det, har vi løsningen – fra en-
mandsbetjente båndstrammere til store fuldautomatiske 
palleomsnøringsmaskiner.
 
Vi leverer både maskiner og materialer af højeste kvalitet. 
Vores udvalg af omsnøringsmaskiner består af håndværktøj 

til strapning, automatiske og fuldautomatiske omviklere 
samt palleomsnøringsmaskiner.

Fælles for alle maskinerne er fokus på høj driftssikkerhed, 
kapacitet, hastighed og intelligente løsninger, der sikrer et 
lavt forbrug af strapbånd.

Maskinerne fås i standardudførelse men leveres også i kun-
despecifikke løsninger.

Håndholdte båndstrammere

Automatiske omsnøringsmaskiner

Vi har et bredt udvalg af automatiske 
omsnøringsmaskiner fra Mosca. En 
automatisk omsnøringsmaskine er en 
allround maskine velegnet til hurtig, 
pålidelig strapning af kasser. Med en 
automatisk omsnøringsmaskine placeres 
emnet manuelt af en operatør, mens 
hele omsnøringsprocessen sker automa-
tisk. 

De automatiske maskiner er som stan-
dard med varmsvejsesystem, men de 
fleste modeller fås også med ultralyds-
svejsning.

Vi leverer håndholdte batteridrevne 
båndstrammere fra Columbia til virk-
somheder med et mindre behov for 
omsnøring.

Båndstrammerne er af høj kvalitet og i 
ergonomisk udførsel.
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Fuldautomatiske omsnøringsmaskiner

Vi har et bredt udvalg af fuldautomatiske 
omsnøringsmaskiner fra Mosca. Fuldauto-
matiske omsnøringsmaskiner er designet til 
integration i fuldautomatiske produktions-
linjer uden tilstedeværelse af en operatør.

Fælles for de fuldautomatiske omsnørings-
maskiner fra Mosca er fokus på høj drifts-
sikkerhed, kapacitet, hastighed og intel-
ligente løsninger, der sikrer et lavt forbrug 
af strapbånd.

Vores sortiment dækker alle bancher. 
Maskinerne fås i standardudførelse men 
leveres også i kundespecifikke løsninger. 

PP- og PET strapbånd

Vi har strapbånd til sikring af alle typer gods - fra små lette kartoner til 
hele paller.

Ved let og middeltungt gods anvendes polypropylene bånd (PP) og ved 
tungere gods anvendes polyesterbånd (PET) eller stålbånd.

Vi har strapbånd i forskellige bredder, tykkelser og længder med forskel-
lige trækstyrker og brudforlængelse.

Lukke metoder:
Plast spænder til manuel samling (PP)•	

Metalplomber til plombeværktøj (PP og PET)•	

Svejsning (PP og PET).•	

Palleomsnøringsmaskiner

Vi har et bredt udvalg af palleomsnørings-
maskiner fra Mosca og Ergopack. Palleom-
snøring anvendes til at fastholde produkter 
på pallen under transport eller på lager.

Palleomsnøringsmaskinerne fra Mosca kan 
integreres i fuldautomatiske produktionslin-
jer og anvendes især i store produktioner.

Vores sortiment af fuldautomatiske omsnø-
ringsmaskiner dækker alle bancher - fra 
flaske- og dåseindustrien til bygge- og 
anlægssektoren. 
Maskinerne leveres med mange optioner og 
leveres også i kundespecifikke løsninger.

Til virksomheder med mindre produktioner 
leverer vi omsnøringssystemer fra Ergopack 
- et ergonomisk alternativ til manuel om-
snøring af paller. Disse maskiner betjenes 
af en operatør.


