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Páskovací set PRAPAC 

Páskovací set PRAPAC představuje ideální řešení především pro zákazníky, kteří 

nepáskují příliš často a hledají efektivní způsob páskování za nízkou cenu. 

Páskovací set obsahuje páskovací strojek, vysokopevnostní kompozitní pásku, 

samouzavírací ocelové spony a odvíječ pásky. Odvíječ pásky není nezbytný a sadu lze 

zakoupit i bez něj, odvíječ nicméně velmi usnadní skladování, přenášení a hlavně práci 

s páskou. 

Utahování, spojení a odstřižení pásky prováděné manuálně je díky strojku snadné, 

rychlé, přesné a není nijak fyzicky náročné.  

 

 

 

 

 

 

Výhody páskovacího setu PRAPAC: 

- velmi jednoduché používání – s páskovacím setem se každý naučí pracovat ihned 

- absolutní spolehlivost kompozitní pásky – páska disponuje 90 % pevnosti ocelové 

pásky a páskovat s ní tak lze i velmi těžké předměty 

- pevnost samouzavírací spony – spony navíc lze použít opakovaně 

- malá váha strojku – práce se strojkem neunaví ruce 

- nízká cena – páskovací sada PRAPAC představuje ekonomicky nejvýhodnější variantu 

páskování 
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Možnosti využití 

Páskovací set PRAPAC lze využít v nejrůznějších oblastech. Tento jednoduchý způsob 

páskování najde uplatnění v mnoha odvětvích průmyslu, mimojiné například 

v dřevařském nebo stavebním průmyslu. Dále lze tuto pásku využít při fixování zboží 

na palety či upínání kartónů. Páskovací sada PRAPAC je určena především pro menší a 

střední podniky, ve kterých se páskuje spíše občasně a které hledají ekonomicky 

výhodný způsob páskování. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varianty setu PRAPAC 

 Páskovací set PR400 Páskovací set PR500 Páskovací set PR750 

Šířka pásky 13 mm 16 mm 19 mm 

Šířka spon 13 mm 16 mm 19 mm 

Návin 1 700 m 1 400 m 900 m 

Barva pásky žlutá žlutá žlutá 
 

Pásku u nás můžete zakoupit i v bílé barvě, má ovšem menší návin. 

Dále nabízíme pro každý set páskovací strojek na kulaté předměty jako alternativu pro 

standardní páskovací strojek. 

Firma PRAPAC dodává i plastové rohy na ochranu hran páskovaných předmětů. 

 


