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Vážení zákazníci,

fi rma EXCOLO s.r.o. Vám představuje novelizova-
ný katalog zboží a služeb z oblasti balení, zajiš-
tění nákladu v  dopravních prostředcích a  kon-
tejnerech a manipulace se zbožím, který vychází 
z naší dlouholeté specializace a praxe v uvedených 
oblastech. Nabízené zboží a  služby plně pokrývají 
potřeby zákazníků ze všech rozhodujících výrobních 
odvětví a  současně vytváří předpoklady pro bez-
pečnou přepravu zboží.

Zkušení pracovníci fi rmy Vám poskytnou odbor-
né poradenství v  oblasti používání jednotlivých 
nabízených druhů zboží.
Důležitou součástí poskytovaných služeb v  rámci 
Útvaru projektování a realizace přepravního ba-
lení a ložení (dále jen „Útvar balení EXCOLO“) je vý-
voj, projektování, konstrukce a dodávky speciálních 
obalů, způsobů uložení a  zajištění nákladu včetně 
zajišťovacích prostředků a zařízení.Ing. Milan Šimánek

jednatel
Ing. Jaroslav Krejcar, Ph.D.

jednatel

Certifi kát od  společnosti DNV 
potvrzuje, že systém manage-
mentu jakosti naší společnosti je 
shodný s požadavky normy ISO 
9001:2008 a  zaručuje spolehli-
vý průběh každé Vaší zakázky. 
Certifi kát je platný pro násle-
dující rozsah činností a  služeb: 
„Prodej materiálů, služeb a pro-
středků v  oblasti balení. Návrh 
a  realizace exportního balení, 

uložení a zajištění nákladu pro dopravu včetně od-
borných posudků a školení.“

Politika jakosti má prvořadý úkol uspokojovat nej-
vyšší kvalitu potřeb našich zákazníků.

Akreditovaná zkušební  labora-
toř EXCOLO č. 1187 s  před-
mětem akreditace „Zkoušky 
odolnosti nákladu včetně jeho 
přepravního balení, uložení a  za-
jištění, zkoušky technických 
prostředků pro zajištění nákladu 
na  železničním a  silničním vozi-
dle a  jejich vybraných technic-
kých parametrů“ je zárukou vy-
soké odborné úrovně. 

Společnost EXCOLO s.r.o. pracuje v souladu s etic-
kým kodexem certifi kované osoby, vydaným českým 
institutem pro akreditaci.

Ing. Karel Žáček
manažer obchodu

Bc. Jan Müller
vedoucí útvaru balení
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1.1. Polyesterové PES vázací pásky tranSystem 
Vyznačují se vysokou pevností a  odolností proti namáhání vznikajícímu při přepravě. Měkkost 
pásek umožňuje velmi dobrou přizpůsobivost tvaru převazovaného materiálu, snadnou a bezpeč-
nou obsluhu. Pásky nekorodují, mají minimální průtažnost a odolávají teplotám -40  ̊C až +100  ̊C.

Jsou určeny ke svazování zboží do ložných jednotek a především pro přivazování, nebo uvazo-
vání nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech (předepisují je mezinárodní nakládací 
předpisy). Spojení pásky se provádí pomocí spony. Odpad z použitých pásek je recyklovatelný. 
Pásky jsou pravidelně přezkušovány trhacími zkouškami naší akreditovanou Zkušební labora-
toří. Pro použití na železnici mají vytištěný údaj dodavatele a pevnosti.

PES pásky tranSystem odolné klimatickým vlivům dělíme:

- standardní (Scm) lepené za tepla
- těžké (Tcm) vhodné pro vázání těžkých nákladů
- vysokopevnostní (SCW) pro vázání velmi těžkých nákladů
- kompozitní (Scc, Tcc) odolné vůči oděru
- arimatex (At) částečně tkané pásky
- do lisů na papír (PS)

1. Vázací pásky a vázací technika

Typ pásky * Šíře (mm) Pevnost (daN) ** Návin (m)
PES Scm - standardní (i do vlhkého prostředí)
40 Scm 13 375 / 525 1 100
50 Scm 16 450 / 630 850
50 Scml 16 425/ 595 1 200
60 Scm 19 550/ 770 600

PES Scm - standardní zesílená  
 55 Scm 16 600 / 780 600 
 65 Scm 19 725 / 943 500 
 85 Scm 25 950 / 1 330 500 

PES Tcm - pro těžké náklady 
65 Tcm 19 975/1 365 400
85 Tcm E 25 1 250 / 1 750 300 / 400 
105 Tcm E 35 2 000 / 2 800 100 / 400 

PES SCW – pro velmi těžké náklady
90 SCW E 34 1 800 300
105 SCW E 32 2 300 250
150 EX E 37 3 000 200
150 SCW E 38 3 500 200
200 SCW E 41 5 000 200

PES Scc - kompozitní standardní (odolná oděru) 
50 Sccl 16 265 / 420 1 200
50 Scc 16 410 / 670 850
60 Scc 19 450 / 720 700

PES Scc - kompozitní zesílená
55 Scc 16 465 / 760 660
65 Scc 19 550 / 820 550
85 Scc E 25 785 / 1 200 500

PES Tcc - kompozitní těžká
105 Tcc E 34 1 400 / 2 000 400
150 Tcc E 39 2 700 / 5 000 220

PES At - arimatex (částečně splétaná)
30 At 9 280/360 1 500
40 At 13 420/540 1 100
50 At 16 530 / 685 850
60 At 19 620 / 805 600
65 At 19 725 / 940 500
85 At E 25 1 250 / 1 650 500
150 At E 35 2 500 200

PES P - pásky do lisů na papír 
30 PS 8 220 500
30 P 9 275 500
40 PS 11 325 500
40 P 13 375 500
50 PS 16 450 340
*  E - páska s vytištěným ůdajem dodavatele a pevnosti                    ** Pevnost v tahu / pevnost systémová

1. Vázací pásky a příslušenství
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1. Vázací pásky a příslušenství

1.2. Polyesterové PET svařovací pásky 
Polyesterové svařovací pásky jsou určeny pro svazování zboží do ložných jednotek nebo pře-
vazování přepravních obalů. 

Tuhost pásek zaručuje velmi dobrou stabilitu a  tvar převazovaných ložných jednotek nebo 
přepravních obalů, velmi dobře proto nahrazují pásku ocelovou.

Spojení pásek se provádí především tepelným svařováním nebo pomocí ocelových mačkacích 
spon. Samosvěrné spony je možno použít u pásek menších šířek a tlouštěk. Odpad z použi-
tých pásek je recyklovatelný.

1.3. Polypropylenové PP vázací pásky 
Polypropylenové pásky umožňují bezpečné a  rychlé svázání zboží do  ložných (paletových) 
jednotek, převazování kartonových nebo jiných přepravních obalů. Předností pásek je jejich 
malá hmotnost a velmi nízká cena. Nepoškozují vázaný předmět, odpad z použitých pásek je 
recyklovatelný.

Pásky je možno spojovat pomocí samosvěrných nebo mačkacích spon, případně tepelným 
svařováním. Svařený spoj nahradí plombu.

• páska je vhodná do páskovacích poloautomatů a automatů 

• na přání zákazníka lze vyrobit paletové množství v požadované barvě

• na přání zákazníka lze určité typy pásek vyrobit v paletovém množství s potiskem.

Typ pásky Šíře × Tloušťka (mm) Pevnost (daN) Návin (m)
PET - polyesterové pásky svařovací
PET 9 × 0,5 9 × 0,5 170 3 000
PET 9,5 × 0,6 9,5 × 0,6 215 3 000
PET 12 × 0,5 12 × 0,5 227 2 500
PET 12 × 0,6 12 × 0,6 240 2 500
PET 12,5 × 0,66 12,5 × 0,66 300 2 000
PET 15,5 × 0,66 15,5 × 0,66 300 2 000
PET 15 × 0,66 15 × 0,66 440 1 750
PET 15 × 0,8 15 × 0,8 480 1 400
PET 15,5 × 0,9 15,5 × 0,9 527 1 400
PET 15,5 × 1,0 15,5 × 1,0 520 1 250
PET 16 × 1,0 16 × 1,0 700 1 000
PET 19 × 1,0 19 × 1,0 820 1 000
PET 19 × 1,27 19 × 1,27 1 006 750

Typ pásky Šíře × Tloušťka (mm) Pevnost (daN) Návin (m)
PP páska navinutá na dutince Ø 200 / 160 mm

PP 5035 5 × 0,35 53 6 500
PP 5040 5 ×0,4 62 7 000
PP 5045 5 ×0,45 70 7 000
PP 5050 5 ×0,5 75 6 000
PP 6050 6 ×0,5 84 5 000
PP 8055 8 ×0,55 100 4 500
PP 8060 8 ×0,6 105 4 500
PP 9055 9 ×0,55 110 4 000
PP 10045 10 ×0,45 120 3 500
PP 10050 10 ×0,50 115 4 100
PP 10055 10 × 0,55 120 3 000
PP 12050 12 ×0,5 125 3 100
PP 12055 12 ×0,55 150 3 000
PP 12063 12 ×0,63 190 2 500
PP 12070 12 × 0,7 200 2 500
PP 12080 12 × 0,8 225 2 000
PP 19090 12 × 0,9 400 1 200

Typ pásky Šíře × Tloušťka (mm) Pevnost (daN) Návin (m)
PP páska navinutá na dutince Ø 406 / 160 (150) mm

PP 12050 12 × 0,5 125 3 000
PP 12055 12 × 0,55 150 2 800
PP 12063 12 × 0,63 190 2 000
PP 12070 12 × 0,70 200 2 400
PP 12075 12 × 0,75 190 2 200
PP 12080 12 × 0,80 225 2 000
PP 12090 12 × 0,90 310 1 500
PP 15060 15 × 0,60 250 1 900
PP 15065 15 × 0,65 270 1 500
PP 15080 15 × 0,80 310 1 600
PP 15090 15 × 0,90 340 1 500
PP 16060 16 × 0,60 240 1 800
PP 16080 16 × 0,80 310 1 400
PP 19090 19 × 0,90 400 1 100
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1.4. Ocelové vázací pásky 
Ocelové pásky jsou vhodné především pro svazování zboží do  ložných jednotek. Tuhost 
a odolnost pásky proti mechanickému poškození (přeseknutí) zaručuje dobrou stabilitu ložné 
jednotky.

Pásky mohou být vyráběny ve standardním, vysokopevnostním nebo antikorozním provedení.
Spojení se provádí mačkací sponou nebo prostřihnutím pásek v místě spoje.

Šíře × Tloušťka (mm) Pevnost (daN) Délka pásky (m / 1 kg) 
Ocelová vázací páska
13  × 0,5 384 19,6
16  ×  0,5 472 15,9
20  ×  0,5 590 12,7
32  ×  1,0 1 880 4,0
Ocelová vázací páska pozink
16  ×  0,5 552 15,9

1.5. Odvíječe 
Malý odvíječ ruční MOR je určen k přenášení a odvíjení polyesterových pásek PES s vnitřním 
průměrem cívky 76 mm. Předností je malá hmotnost, jednoduchá manipulace a nízká cena.

 Malý odvíječ pojízdný MOP je určen k převážení a odvíjení všech typů umělohmotných váza-
cích pásek s vnitřním průměrem cívky 76, 150 nebo 200 mm. 

Velký odvíječ pojízdný VOP je určen k převážení a odvíjení všech typů umělohmotných pásek 
s vnitřním průměrem cívky 406 mm. Možno použít i pro pásky s průměrem cívky 76 a 150 mm.

Odvíječ na ocelovou pásku pojízdný OOPP je jednoduchý pojízdný odvíječ pro převážení 
a odvíjení ocelové pásky. 

Podavače umělohmotné pásky
Nástavec EX 1 je určen pro podvlečení pásky pod paletovou jednotkou, balíkem nebo pod 
zbožím. Délka nástavce je 130 cm.

Ruční pojízdný stroj ERGO PACK 700 je určen pro převážení, odvíjení a podávání umělo-
hmotné pásky při vázání paletových nebo ložných jednotek. Obsluhu provádí jedna osoba 
z jedné strany při optimální výšce. Při vázání proto odpadá složité ovinutí pásky kolem ložné 
nebo paletové jednotky, ohýbání pracovníka a výrazným způsobem se zrychlí doba vázání.

Stojanový odvíječ obalových materiálů 
Slouží pro odvíjení a  řezání obalového materiálu v  rolích např. vlnité lepenky, bublinkové, 
barierové a  PE fólie atd. Robustní konstrukce, maximální délka role 2 200 mm, průměr role 
do 1 000 mm.

MOR

MOP

VOP

OOPP

1. Vázací pásky a příslušenství

ERGO PACK 
700
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1. Vázací pásky a příslušenství

B

BF

Ep

XL PKO

ES ESLGWH GWS

Spoj prostřižením

Spoj svařením pásky

Spoje mačkací sponou

Spoj samosvěrnou sponou

1.6. Spony k vázacím páskám
Ocelové samosvěrné spony B umožňují následné dotažení jednotlivých úvazů v  případě 
setřesení (seschnutí) zboží. Pro zvýšení pevnosti úvazu jsou používány spony s protiskluzovým 
povrchem řady BF.

Plastové samosvěrné spony Ep mají obdobné užitné vlastnosti jako spony ocelové. Jsou 
však používány pro úvazy, které nevyžadují velké namáhání. S výhodou se dají použít tam, 
kde nevyhovují ocelové spony (přeprava skla). Lze je utáhnout i ručně bez použití páskovačky. 

Základní způsoby vázání samosvěrných spon:
1. Způsob vázání vhodný pro lehčí zboží

2. Způsob vázání vhodný pro těžké zásilky

Spony - mačkací ocelové
Ocelové mačkací spony jsou používány ke  svázání všech typů pásek včetně ocelových. 
Svázání pásky se provede zamáčknutím spony plochým, nebo prolamovaným spojem.

Spony - speciální řady ES
Spony ES jsou určeny pro svazování PES pásek určených k  zajištění velmi těžkých nákladů 
na dopravních prostředcích nebo v kontejnerech. Používají se zejména s páskou SCW, GW a EX.

Typ spony Šíře (mm) Vhodná pro pásku Balení (ks)
Spony speciální ES 
ESL 35 35 90 SCW 250
ES 40 (30,50) 40 (30, 50) 105 SCW, 150 SCW, 200 SCW 100 (120, 50)
GWS 50 (30, 40) 50 (30, 40) 105 SCW, 150 SCW, 200 SCW 70 (160, 80)
GWH 50 (35) 50 (35) 105 SCW, 150 SCW, 200 SCW 40 (60)

Typ spony Šíře (mm) Vhodná pro pásku Balení (ks)
Spony samosvěrné ocelové typu B
B3 9 PES 30, PP 10 1 000
B4 13 PES 40, PP 12, PP 15 1 000
B5 16 PES 50, PP 16 1 000
B6 19 PES 60, PP 19 1000
B8 25 PES 85 500
B10 34 PES 105 (150 At) 250
B12 39 PES 150 200

Spony samosvěrné ocelové s protiskluzovou úpravou
BF4 13 PES 40, PP 12, PP 15 1 000
BF5 16 PES 50, PP 16 1 000
BF6 19 PES 60, PP 19 1 000
BF8 25 PES 85 500
BF10 34 PES 105 (150 At) 250
BF12 39 PES 150 200

Spony samosvěrné plastové typu Ep
Ep 13 13 PP 10, 12 1 000
Ep 16 16 PP 15, 16 1 000

Typ spony Šíře (mm) Vhodná pro pásku Balení (ks)
Spony ocelové mačkací 
XL 9 9 PP 10 1 000
XL 13 13 PP 12 2 500
XL 16 16 PP 15, PP 16 1 600
HOF 13 13 PES 40, PP 12 2 000
HOF 16 16 PES 50, PP 15, PP 16 2 000
PKO 13 13 PP 12, PET 12,5 1 000
PKO 16 16 PP 16, PET 15,5 1 000
Spony ocelové mačkací na ocelovou pásku
SO 16 16 ocelovou standard 2 250
SO 19 20 ocelovou standard 2 000
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1.7. Páskovače a páskovací aparáty
Páskovače k samosvěrným a speciálním sponám 
Páskovače typu H (21, 22, 23) se používají pro běžné napínání umělohmotných pásek 
s použitím samosvěrných spon řady B, BF, nebo Ep (při použití kleští typu H 35 také mačkacích 
spon řady XL a HOF) do šířky pásky 19 mm. 

 ■  H 21 je určen zejména pro páskování polypropylenovou páskou  PP do šíře 16 mm a tloušť-
ky 0,8 mm. Proti páskovači H 22 má pod přítlačným zařízením zubatou podložku zamezující  
prokluzu PP pásky.

 ■  H 22 je určen zejména pro páskování standardní polyesterovou páskou PES do šíře 19 mm 
bez omezení tloušťky. Proti páskovači H 21 a H 23 má pod přítlačným zařízením hladkou pod-
ložku zamezující poškození textilní PES pásky. Tuto páskováčku lze použít jako univerzální pro 
všechny druhy pásek. 

 ■  H 23 je určen zejména pro páskování polypropylenovou páskou PP do šíře 19 mm a tloušť-
ky do 0,9 mm, kompozitní polyesterovou páskou typu Scc do šíře 19 mm a polyesterovou svá-
řecí páskou PET do šíře 19 mm a tloušťky do 0,9 mm. Proti páskovači H 22 má pod přítlačným 
zařízením zubatou podložku zamezující  prokluzu  pásky. Proti páskovači H 21 má výkonnější 
střižné zařízení.

 ■  H 22 Round se používá pro páskování zaoblených a malých svazků. Jedná se o páskovač 
H 22 doplněný speciálním nástavcem který umožňuje páskování na zaobleném povrchu.

Páskovače typu SNW (25, 40) Profi se používají pro napínání umělohmotných pásek s pou-
žitím samosvěrných spon řady B nebo BF do šířky 40 mm. Páskovače odolávají nadměrnému 
namáhání.
• SNW 25 Profi je určen pro PES pásky s vysokou pevností do šířky 25 mm
• SNW 40 Profi je určen pro PES pásky s vysokou pevností do šířky 40 mm

Páskovač typu ERGO 50 je určen pro napínání PES pásek s vysokou pevností šířky 30 až 
50 mm s použitím ocelových samosvěrných nebo speciálních spon. Páskovač není opatřen 
střižným zařízením.

Pneumatický páskovač PNEUCORD je určen pro napínání umělohmotných pásek do šířky 
32 mm s  použitím samosvěrných spon. Předností páskovače je vysoká předepínací síla (až 
600 daN) a rychlé dotažení úvazu.

1. Vázací pásky a příslušenství

H 22

SNW 25 Profi

H 22 Round

PNEUCORD

SNW 40 Profi

ERGO

Páskování lze bez problémů provádět 
ve vodorovné, svislé i šikmé poloze.

H 13
Dotahovač H13 je určen pro ruční

dotahování umělohmotných pásek do šířě 
13 mm. Je opatřen nožem na odříznutí pásky.
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Ruční páskovače na mačkací spony 
Kombinovaný dvoupákový páskovač typu H 42 je určen pro napnutí umělohmotné pásky 
a následné zamáčknutí ocelové mačkací spony.

• H 42/13 pro sponu šířky 13 mm a délky 28 mm
• H 42/16 pro sponu šířky 16 mm a délky 28 mm

Mačkací kleště typu H 35 jsou určeny pro zamáčknutí ocelové mačkací spony. Napnutí pásky 
se provádí pomocí páskovačů řady H (21, 22, 23).

Kombinovaný jednopákový páskovač typu KOMBI je určen pro napnutí umělohmotné 
pásky a současné zamáčknutí ocelové mačkací spony PKO (plochý spoj).

• KOMBI 13 - pro spony do šířky 13 mm
• KOMBI 16 - pro spony do šířky 16 mm

Ruční páskovače na ocelovou pásku
Páskovače typu BO jsou určeny pro napínání ocelové pásky šířky 13 až 20 mm a  tloušťky 
0,4 až 0,63 mm. Spoj je proveden průstřihem pásek bez použití spon.

• BO 51 je standardní typ, hmotnost 4,25 kg

• BO 6 je určen pro těžké provozy, hmotnost 3,6 kg

1. Vázací pásky a příslušenství

KOMBI

H 35

H 42

BO 51 BO 6

STB 61

STB 70

STB 80 se síťovým 
adaptérem

Ruční akumulátorové páskovací aparáty
Tyto aparáty jsou použitelné ve všech průmyslových odvětvích, zejména s větším provozem 
a hodí se speciálně pro spojování lehkých i těžkých polypropylenových PP a polyesterových 
PET pásek. Jejich využití je tam, kde jsou vysoké nároky na kvalitu vázání a dosažení vysoké 
pevnosti.

STB 60 – cenově výhodný aparát s  kombinací ručního utahování a  elektrického svařování, 
nižší výkonnost.

STB 61 – utahování i svařování elektricky, určen pro lehké zboží, šetrné utahování do 700 N. 

STB 70 / STB 80 – nová generace vázacích aparátů, možno nastavit automatický, poloautoma-
tický, ruční a Soft provoz, vázání jedním stiskem tlačítka, vysoká výkonnost (Aku: Li-Ion – Bosch). 
Možnost doplnit síťovým adaptérem.

Rozdíly mezi jednotlivými typy aparátů jsou v utahovací síle a vhodnosti použití pro určitý typ, 
šířku a tloušťku pásky – viz tabulka.

Typ Hmotnost (kg) Šíře × tloušťka pásky PP Šíře × tloušťka pásky PET Utahovací síla (N)
Ruční akumulátorové vázací přístroje pro umělohmotné pásky 
STB 60 4 PP 9-19 × 0,5-1,0 PET 9-19 × 0,5-1,0 0 – 2 300
STB 61 3,5 PP 9-13 × 0,5-0,8 PET 9-11 × 0,5-0,8 0 – 700
STB 70 3,9 PP 12-16 × 0,5-1,0 PET 12-16 × 0,5-1,0 (0) 900-2500*
STB 80 4,2 PP 19 × 0,8-1,3 PET 16-19 × 0,8-1,3 (0) 1200-4000**
* možnost nastavit program Soft pro šetrné utahování silou 400 – 900 N, ** silou 400 – 1600 N

STB 60
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ochranné hrany

Lepenkové ochranné rohy jsou vyráběny lepením a lisováním několika vrstev silné lepenky 
ve tvaru rovnostranného úhelníku, ve tvaru L nebo U. Dodáváme je v délkách 50 až 2 000 mm. 
Posilují stohování a stabilitu zásilek.

Lepenkové ochranné rohy s ALU vrstvou mají vysokou odolnost proti mechanickému namá-
hání a velmi dobře odolávají povětrnostním vlivům.

Umělohmotné ochranné rohy VDP se používají zejména pro zajištění rolí papíru. Speciální 
zaoblené rohy slouží pro zajištění ostatních válcových předmětů. Vysokou pevnost a odol-
nost zaručují ocelové ochranné rohy VDO 50.

Ochranné prvky pro přepravu skleněných tabulí
Ochranné růžky jsou ideální ochranou skleněných tabulí, zrcadel, stolních desek, dveří, 
rámů, tabulí apod. Vyrábí se z polyetylénu v různých velikostech – viz tabulka.  

Ochranné hrany se hodí pro balení oválných nebo kruhových zrcadel, stolních desek apod. 
Dodáváme ve velikostech 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 a 15-16 mm – viz obrázek.

Ochranné rohy MAX jsou opatřeny posilujícími žebry.

Třístranné ochranné rohy jsou opatřeny lepící páskou. Výborná ochrana rohů nábytku.

1. Vázací pásky a příslušenství

Třístranný

Roh MAX

VDO 50 š × v \ Tloušťka 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 
Lepenkové ochranné rohy
35 × 35 4 4 4 4 – 
45 × 45 4 4 4 4 – 
50 × 50 4 4 4 4 – 
60 × 60 4 4 4 4 4 
80 × 80 4 4 4 4 4

š × v \ Tloušťka 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm
Lepenkové ochranné rohy s vrstvou ALU
35 × 35 – 4 4 – –
45 × 45 – 4 4 – –
50 × 50 – – 4 4 –
60 × 60 – – 4 4 4

Typ plast. rohů Šíře (mm) Vhodné pro  Balení (ks)
Ochranné plastové rohy
PL-20 19 PP, PES, PET 2 000
PL-21  20 PP, PES, PET 1 250 / 2 000
PL-22  20 PP, PES, PET 1 000 / 3 000
PL-30 30-35 PP, PES, PET 1 500
PL-40 40 PP, PES, PET 1 000
PL-50 50 PP, PES, PET 500
PL-60 60 kurty 500 (jednotlivě)
PL-100 100 kurty 200 (jednotlivě)
PL-20 hrot 19 kartonové krabice 2 000
PL-21 hrot 20 kartonové krabice 1 100

Typ plast. rohů Šíře (mm) Vhodné pro náklady Paleta / Balení (ks)
Ochranné plastové rohy
VDP-70 70 těžké 1 210 / 50
VDPC-70 70 těžké 1 350 / 54
VDPP-70 70 střední 1 210 / 50
VDPF-70 70 lehké 960 / 50

1.8. Ochranné rohy a prvky 
Umělohmotné ochranné rohy PL jsou vyráběny především jako ochrana zboží proti silám 
vyvolaným vázacími páskami a  jako ochrana vázací pásky proti ostrým hranám zboží. 
Ochranné rohy šíře do 20 mm mohou být opatřeny hroty pro uchycení rohu v kartonu.

ochranné 
růžky

20 21 22 30 50

40

60 100PL rohy

VDPC VDPVDPP

Ochranné plastové rohy na tabulové sklo

Šířka (mm) 1 
- 

2

3 
- 

4

5 5 
- 

6

7 
- 

8

 9
 -

 1
0

11
 -

 1
2

13
 -

 1
4

15
 -

 1
6

17
 -

 1
8

19
 -

 2
0

21
 -

 2
2

23
 -

 2
4

25
 -

 2
6

27
 -

 2
8

30 38 40 58

Balení (1 000 ks) 7 7 5,5 5 4,5 3,5 3,2 2,7 2,5 2,4 2,1 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5 2 2 1

Hmotnost balení (kg) 19,5 19,4 18 17,1 12,7 12,4 12 11,2 10,8 11,8 11,4 10,8 9 10,5 9,15 8,8 9,1 9,26 9,7

ALU
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2.1. Vázací automaty a poloautomaty 
TP 201 Vázací poloautomat na PP a PET pásku má velmi jednoduchou obsluhu a je vhodný 
především pro převazování kartonových obalů a svazování zboží do ložných jednotek. Při pás-
kování se balené zboží pouze obepne vázací páskou, vše ostatní tj. napnutí pásky, její svaření 
a  ustřižení provede stroj sám. Síla napnutí pásky a  délka vysunutí pásky jsou nastavitelné. 
Nerezová pracovní deska.
Šířka pásky 8 – 16,5 mm
Max. předepínací síla do 450 N
Rychlost vázání 15 úvazů / min.
Rozměry stroje (I × š × v) 910 × 582 × 785 mm
Hmotnost stroje 100 kg
Vnitřní průměr cívky 200 mm
Elektrické napájení 230 V, 50 / 60 Hz

TP 202 L Snížená verze vázacího poloautomatu TP 201 (hmotnost 80 kg).

TP 501 Modernizovaná verze vázacího poloautomatu TP 201. Robustní design, měnitelná 
výška pracovního stolu. Elektronická kontrola předpětí pásky, nový typ motoru a  topného 
tělesa zaručuje úsporu elektrické energie.
Šířka pásky 5 – 13 mm
Rozměry stroje (I × š × v) 850 × 560 × 780 – 950 mm
Hmotnost stroje 76 kg

TP 502 Odlehčená verze vázacího poloautomatu TP 501 (hmotnost 70 kg).

TP 6000 Vázací automat na PET a PP pásku je vhodný pro vázání kartonových krabic, pří-
padně ostatního zboží obdobného charakteru svazovaného do ložných (přepravních) jednotek. 
Po  stisknutí tlačítka je vázací páska automaticky zavedena kolem balíku, napnuta, svařena 
a ustřižena. Vázací stroj je mobilní.
Šířka pásky 9, 12 a 15,5 mm
Max. předepínací síla do 450 N
Velikost vázacího rámu šířka 650, 850*, 1 050 a 1 250 mm
 výška 400, 600*, 800, 1000, 1 200 mm
Hmotnost stroje 220 kg
Rychlost vázání 27 úvazů / min.
Elektrické napájení 230 V, 50 / 60 Hz
* standardně dodávaný rozměr

TP 601D  Modernizovaná verze vázacího automatu TP 6000 (hmotnost 220 kg).

TP 701 Vázací automat na PET a PP pásku malého rozměru s velkým výkonem
Šířka pásky 5, 6, 8 a  9 mm
Tloušťka pásky 0,35 – 0,50 mm
Rychlost vázání 50 úvazů / min.
Rozměry stroje (I × š × v) 830 × 570 × 870 × 1 020 mm
Hmotnost stroje 150 kg
Vnitřní průměr cívky 200 mm
Elektrické napájení 230 V, 50 / 60 Hz

TP 601MV Magic je vázací poloautomat pro PP nebo PET pásku určený pro vertikální pás-
kování palet s výškou balení 560 mm a vyšší. Extra tuhá a stabilní konstrukce. Jednoduchá, 
bezpečná a přátelská obsluha. Nastavení napínání pásky od velmi malého až po velmi vysoké. 
Vysoká pevnost spoje. Zasunovatelný podavač pásky.
Šířka pásky: 9 mm, 12 mm, 15,5 mm
Tloušťka PP pásky 0,65 – 0,90 mm
Tloušťka PET pásky 0,55 – 0,75 mm
Rozměry stroje (l × š × v) 1 017 × 550 × 960 mm
Maximální délka podavače pásky 1 250 mm
Hmotnost stroje 175 kg
Vnitřní průměr cívky  406 mm
Elektrické napájení 230 V, 50/60 Hz

2. Vázací technika

TP 6000

TP 601D

TP 601MV Magic

TP 202L

TP 501

TP 201

cenově velmi výhodný
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2. Vázací technika

2.2. Upínací pásy
Slouží pro přivázání nebo uvázání nákladu v dopravních prostředcích a kontejnerech nebo svá-
zání zboží do ložných jednotek. Upínací pásy jsou vyráběny jako jednodílné – JUS (jednodílná 
upínací souprava), nebo dvoudílné – DUS (dvoudílná upínací souprava) s různými technickými 
parametry tj. délkou a šířkou pásky, pevností a předepínací silou.

Dodáváme:

1)   Upínací pásy šířky 25 mm, s přezkou a s pevností v tahu do 400 daN. Používají se zejména 
pro svazkování.

2)  Jednodílné a  dvoudílné upínací pásy šířky 25 a  35 mm s  napínacím zařízením (ráčnou)
a s pevností v tahu do 2 000 daN.

3)  Jednodílné a  dvoudílné upínací pásy šířky 50 a  75 mm s  napínacím zařízením (ráčnou)
a s pevností v tahu od 3 000 do 20 000 daN.

4)  Dvoudílné upínací pásy šířky 50 mm s napínacím zařízením (ráčnou) se zvýšenou předepína-
cí silou a s pevností v tahu do 5 000 daN (ERGOráčna a LONGráčna).

5)  Speciální upínací pásy do ukotvovacích lišt a pro uchycení kol vozidel (viz str. 26).

Označení Typ Šířka
Napínací
zařízení

Délka
4 m

Délka 
6 m

Délka 
8 m

Délka 
10 m

Délka 
12 m

JUS 400 25 přeska 4 4 4 – –
JUS 500 25 ráčna 4 4 4 – –
JUS 1 000 25 ráčna 4 4 4 – –
JUS 2 000 35 ráčna 4 4 4 – –
JUS 5 000 50 ráčna – – 4 4 –

– – – – –
DUS 1 000 25 ráčna 4 4 4 4 –
DUS 2 000 35 ráčna 4 4 4 4 –
DUS 5 000 50 ráčna – 4 4 4 4

DUS 5 000E 50 ERGOráčna – 4 4 4 4

DUS 5 000L 50 LONGráčna – 4 4 4 4

hrotový hák

rámový hák

lehký plochý hák

těžký plochý hák

oko triangl

karabina 
natočená

hák
karabinový

LONGráčna ERGOráčna
DUS 5000 standardní

upínací souprava

JUS 400
JUS 1000

JUS 2000
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2. Vázací technika

2.3. Jeřábové zdvihací prostředky ze syntetických vláken
Kruhové jeřábové smyčky jsou určeny k vázání, manipulaci a upevňování břemen ve výrob-
ních provozech, stavebnictví, v dopravě a ostatních průmyslových odvětvích. Umožňují mani-
pulaci břemen vysokých hmotností.

Dodáváme následující typy kruhových jeřábových smyček:

A2 - Zdvihací pásy pro lehčí provozy s občasným používáním.

RS - Vinuté smyčky pro lehčí provozy s častějším používáním.

TWINTEX - Vinuté smyčky pro středně těžké provozy s častějším používáním. Ochranný obal s vyšší 
odolností proti oděru zvyšuje životnost.

SUPRA PLUS - Vinuté smyčky pro těžké provozy s častou manipulací. Vysoká životnost docí-
lena odolným obalem.

Textilní pásy s oky jsou určeny k vázání, manipulaci a upevňování břemen ve výrobních pro-
vozech, stavebnictví a v dopravě.

Dodáváme následující typy textilních pásů s oky:

B2 - Pro lehčí provozy s občasným používáním.

HB - Pro lehčí provozy s častějším používáním.

PCS - Pro středně těžké provozy s častějším použitím. Větší rozsah pro břemena vyšší hmotnosti.

PB STAR - Pro středně těžké provozy s častějším použitím. Ochranný obal s vysokou odolností 
proti oděru.

Ochrana proti oděru slouží pro zvýšení životnosti zdvihacích prostředků.

AS Ochrana proti oděru LS Kožená ochrana 
se suchým zipem

GS Ochrana popruhu Ochrana hran 
z polyuretanu

Nosnost (kg)\typ B2 HB PCS PB STAR Šířka (mm) Tloušťka (mm) Délka (m)
500 – 4 – – 36 3

d
le

 m
ož

no
st

í n
a 

p
řá

ní
 z

ák
az

ní
ka

    

1000 4 4 – 4 30-50 5,2-5,6
1500 – 4 – – 50 6,0-6,8
2000 4 4 4 4 30-60 5,0-11,2
3000 4 4 – 4 90 5,0-6,0
4000 4 4 4 4 60-120 6,2-11,2
5000 4 4 – 4 150 6,0-6,6
6000 4 4 4 4 90-180 7,2-12,0
8000 4 4 4 4 120-240 7,2-12,4
10000 – 4 4 4 240-300 7,4-12,8
12000 – – 4 – 180 15,2
16000 – – 4 – 240 15,2
20000 – – 4 – 300 15,2

Nosnost (kg)\typ A2 Rs Tvintex SupraPlus Šířka (mm) Tloušťka (mm) Délka (m)
1000 4 4 4 4 45 6

d
le

 m
ož

no
st

í n
a 

p
řá

ní
 z

ák
az

ní
ka2000 4 4 4 4 48 7

3000 4 4 4 4 60 8
4000 4 4 4 4 65 10
5000 4 4 4 4 75 10
6000 4 4 4 4 80 13
8000 4 4 4 4 80 15
10000 – 4 – – 90 18
15000 – 4 – – 110 22
20000 – 4 – – 120 25
25000 – 4 – – 135 28
30000 – 4 – – 150 32
40000 – 4 – – 170 40
50000 – 4 – – 180 45

2.4. Lanové a řetězové zdvihací prostředky

Průměr lana 
(mm)

Nosnost 
(kg)

8 500

10 800

12,5 1 250

14 1 600

16 2 100

18 2 700

20 3 400

25 5 400
 oko - oko oko - hák kruh + 2 háky kruh + 4 háky
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2.6. Upínací řetězy
Jsou určeny pro uvázání, případně přivázání velmi těžkých nákladů, vozidel a  pojízdných strojů 
na kolech nebo s pásovým pojezdem na dopravních prostředcích. Jsou opatřeny napínacím zaří-
zením.

2.8. Technické motouzy 
Motouzy jsou vyráběny z PP granulátu nebo mohou být jutové, lněné nebo sisálové. Jsou urče-
ny pro běžná vázání zboží v průmyslové nebo zemědělské výrobě a obchodu. Jsou dodávány 
v cívkách nebo klubkách.

2.5. Páskovací systém Bandimex
Páskovací systém Bandimex je univerzální nerezový páskovací systém. Systém tvoří nerezová páska 
vyráběná z kvalitní nerezové oceli, páskovač a spony. Nerezové pásky se dodávají v kartonovém 
balení po 30 m nebo v plastovém praktičtějším balení po 50 m. Sortiment nerezových pásek a tech-
nologie upínání umožňují zvolit upínací síly v rozsahu 0,2 – 16 kN. Rovnoměrné upnutí nerezové pásky 
po celém obvodu a nepatrná konstrukční výška spoje je ideální při upevňování hadicových spojek 
a pro připevňování štítků, kabelů, elektrorozvodných skřínek, kabelových a trakčních vedení, nos-
ných konzolí atd. ke sloupům. Dále je možno pomocí nerezové pásky provádět montáže dopravních 
a informačních značení, reklamních tabulí a poutačů, upevňování hadicových koncovek u nízkotla-
kých a středotlakých hadic, montáže telekomunikačních a zabezpečovacích prvků atd.

2. Vázací technika

2.7. Uzávěry sáčků a pytlů
Nabízíme kompletní sortiment umělohmotných a kovových uzávěrů sáčků a pytlů a plastových 
plomb

Průměr (mm)

P
ol

yp
ro

py
le

no
vé

m
ot

ou
zy

3,15 3,15 2,00 2,00 2,00 2,30 2,30 2,30 3,25

Druh (dtex) 20 000 20 000 7 800 7 800 7 800 12 500 12 500 12 500 20 000 bílá

m/ks 50 120 60 120 300 200 800 4000 2500

m klubka (g) 100 250 50 100 250 250 1 000 5 000 5 000

ks/bal 10 8 36 10 8 8 4 2 2

Průměr 

Ju
to

vé
m

ot
ou

zy

1,25 1,25 1,25 3,50 3,50

Druh (dtex) 500 × 2 500 × 2 500 × 2 1 700 × 2 1 700 × 2

m/ks 50 100 200 60 300

m klubka (g) 50 100 200 200 1 000

ks/bal 42 10 10 10 4

Průměr (mm)

S
is

ál
ov

é
m

ot
ou

zy

2,00

Druh (dtex) 2 000

m/ks 120

m klubka (g) 250

ks/bal 8

Průměr (mm)

Ln
ěn

é
m

ot
ou

zy

1,25 1,25

Druh (dtex) 105 × 6 200 × 3

m/ks 60 60

m klubka (g) 40 40

ks/bal 10 10
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3. Obalové materiály

3.1. Polyetylenové fólie 
1. Průtažná stretch fólie slouží k zabalení a zajištění zboží předpětím fólie za normální teploty. 
Výhodou je vysoká pevnost, průtažnost, jednoduchost a  přizpůsobivost požadavkům tech-
nologie balení (jednoduché a  levné balení), minimální energetické náklady, možnost ručního 
i  strojového balení (viz. strana 28 katalogu). Dodáváme v  šířkách 100, 120, 250 a  500 mm, 
tloušťky 20 a 23 µm v provedení transparentní nebo černá.

2. Předepnutá stretch fólie PIU je vysoce kvalitní předepnutá fólie s garantovaným návinem. 
Díky nové technologii výroby je pružnější, pevnější a odolnější proti průrazu. Tyto vlastnosti 
snižují spotřebu materiálu. Standardně dodáváme PIU stretch v šířce 430 mm, tloušťce 8 μm, 
návinu 600 m a hmotnosti 1,85 kg. Dodáváme také předepnutou folii strojovou, která je vhodná 
především pro ovinovací stroje, které nejsou vybaveny kvalitním předepínacím zařízením. Zde 
pak dochází k velkým úsporám.

3. Polyetylénová fólie o nízké hustotě (LDPE fólie):

• plochá fólie 
• polohadice 
• hadice 
•  hadice nebo polohadice

s bočními sklady 

Tyto fólie dodáváme v provedení kluzném, nekluzném, tepelně smrštitelné, svařitelné, tloušťka 
od 15 do 200 µm, šíře ploché fólie od 30 mm. Šíře nesvařované hadice od 40 mm do 1 600 mm. 
Délka návinu dle přání zákazníka, návin na dutinkách 76 nebo 152 mm.

4. Teplem smrštitelná fólie se používá jako obalový materiál zajišťující fixaci zboží na pale-
tách, úložných prostředcích nebo podložkách a současně jako ochrana proti prachu, vlhkosti 
a povětrnostním vlivům. Efektu smrštění se dosahuje zahřátím fólie tepelným zdrojem v tune-
lech (komorách) nebo ve volném prostoru pomocí ručních hořáků na propan butan (viz. strana 
28 katalogu).

5. Bublinková PE fólie slouží k ochraně finálních výrobků zejména skla, porcelánu, nábytku 
nebo keramiky. Chrání před mechanickým poškozením povrchově upravené a  křeh-
ké výrobky. Nahrazuje díky své elastičnosti a  čistotě dřevitou vlnu nebo kartonový papír. 
Dodáváme v šířkách 500, 800, 1 000, 1 200 a 1 500 mm. Po dohodě možno dodat i v  jiných 
šířkách do 1 500 mm. 

3.2. Ostatní fólie 
6. Termoizolační bublinková fólie je určena na výrobu termoizolačních obalů nebo k termoi-
zolaci přepravních skříní a kontejnerů. Je biologicky a ekologicky nezávadná, vysoce trvanlivá 
a snadno tvarovatelná. Útvar balení EXCOLO provádí termoizolaci kontejnerů, návrhy a výrobu 
termoizolačních obalů.

7. Bariérová třívrstvá fólie (polyester, hliník, polyetylen) vytváří vysoce účinný přepravní 
obal určený k ochraně zboží při přepravě nebo skladování proti klimatickým vlivům, agresivním 
plynům, aerosolům, UV záření, olejům, kyselinám a mikrobiálnímu napadení. Polyester zaru-
čuje fólii pevnost, hliníková vrstva mechanickou ochranu a polyetylen její dokonalé svaření.

8. Hliníková fólie je určena především k vyložení dna dřevěných přepravních obalů, kde vytvá-
ří ochranu zboží proti klimatickým vlivům.

1

5

8 6

• ploché fólie • hadice• polohadice

2
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3.3. Polyetylenové pytle a obálky 
Standardní pytle jsou praktické obaly s  malou hmotností, snadnou manipulací a  nízkou 
cenou. Dodáváme standardní pytle, sáčky včetně sáčků se zipem a paletizační pytle.

Sáčky se zipem dodáváme v  rozměrech 60 × 80, 70 × 100, 80 × 120, 100 × 150, 120 × 170, 
150 × 220 mm.

Paletizační pytle dodáváme v rozměrech 1280+2 × 430 × 1300 mm 150 µm, 1280+1 × 430 × 800 
125 µm, 930+2 × 430 × 1500 125 µm nebo rozměr na přání zákazníka.

Polyetylenové obálky chrání přepravní doklady a ostatní dokumenty doprovázející zásilku 
proti poškození, vlhkosti a  neoprávněnému nahlédnutí. Zadní stěna obálky je opatřena 
velmi účinnou samolepicí vrstvou, obálky jsou odolné proti přetržení, 100 % recyklovatel-
né. Jednoduchá a rychlá manipulace.

Dodáváme v provedení čiré, s nápisem, s plným tiskem případně s vlastním potiskem.

3.4. Polyetylenové pěny 
IZOFLEX je polyetylenová pěna s  nízkou hustotou, určená k  ideální ochraně vašich 
výrobků, pro přepravní balení i pro fixaci v přepravních obalech. Je lehká, pružná, snad-
no přizpůsobitelná tvarům výrobků, chemicky neutrální, odolná proti vlhkosti a  snadno 
recyklovatelná. Může se lepit, vrtat, řezat i obrábět.

Pásy standardně dodáváme v tloušťkách s náviny:

Kromě standardních šířek rolí (1000, 1250 a 1600 mm) dodáváme na objednávku i nestandard-
ní šíře. Pásy v rolích je možno perforovat s minimální vzdáleností perforace 300 mm.

Pěna obsahuje retardér hoření a může být dodávána v antistatické úpravě, v různých barvách, 
s mikro/makro perforací, v různých délkách a šířkách, s laminací PE fólií, papírem a Al fólií.

3. Obalové materiály

Protinárazové obálky jsou opatřeny bublinkovou fólií. Slouží k ochraně zboží proti mechanic-
kému poškození při přepravě. 

Zadní vkládání S opakovaně otevíratelnou klopou

Označení C4 C5 DL C6 C5 kl DL kl C6 kl

Vnitřní rozměr (mm) 320 × 230 228 × 165 228 × 120 165 × 120 228 × 160 228 × 112 165 × 112

Vnější rozměr (mm) 330 × 240 238 × 175 238 × 130 175 × 130 238 × 160+25 238 × 112+25 16 × 112+25

ks / sáček 100 100 100 100 100 100 100

ks / karton 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

ks / paleta 36 000 72 000 96 000 128 000 72 000 96 000 128 000

Vnější rozměr (mm) 120 × 175 140 × 225 170 × 225 200 × 275 240 × 275

Vnitřní rozměr (mm) 100 × 165 120 × 215 150 × 215 180 × 265 220 × 265

ks /bal 200 200 100 100 100

Vnější rozměr (mm) 240 × 350 260 × 350 290 × 370 320 × 455 370 × 480 185 × 165

Vnitřní rozměr (mm) 220 × 340 240 × 340 270 × 360 300 × 445 350 × 470 165 × 155

ks /bal 100 100 100 75 75 100

Typ (tloušťka mm) P 0,8 P 1,5 P 1,5 P 2,0 P 3,0 P 5,0 P 8,0 P 10

Návin (m) 700 500 200 50 50 100 50 50
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3.5. Ochranné pěnové prvky
Ochranné pěnové prvky jsou určeny pro ochranu vnitřních přepravních obalů proti ostrým 
rohům a hranám zboží nebo k ochraně vlastního zboží. Dodáváme dle požadavků zákazníka 
nebo návrhu Útvaru balení EXCOLO.

Ze všech profilů lze vytvořit ochranné rohy.

3. Obalové materiály

Rozměr \ typ U
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3.6. Samolepicí pásky 
PP standardní páska je určena pro ruční nebo strojní uzavírání lehkých a středně těžkých 
kartonových krabic. Základní provedení hnědá a transparentní, na objednávku možno dodat 
jiné barvy, nebo pásky s potiskem.

PP páska s  vysokou odolností je vyrobena z  orientovaného polypropylenu s  přírodním 
latexem. Velmi vysoká odolnost ve střihu, hladké a nehlučné odvíjení.

Filamentová PP páska je zesílena křížovými nebo podélnými sklolaminátovými vlákny a kva-
litním lepidlem ze syntetického kaučuku. Slouží pro svazkování zboží do  ložných jednotek 
a svázání zboží s paletou.

Maskovací páska je vyrobena z plochého krepového papíru. Vhodná pro běžné použití pře-
devším pro zakrývání, fixaci či uzavírání lehkých kartonových krabic.

Alu páska je vhodná pro vzduchotěsné a vodotěsné spojování obalových materiálů s hliní-
kovou vrstvou, např. termoizolační bublinkovou fólii. Páska má vysokou odolnost proti oděru 
a přetržení.

Akrylátové lepidlo je dispersní lepidlo vhodné pro přepravní balení např. lepení informačních 
nálepek, slepování spojů atd.

Bezpečnostní páska zajistí, že na první pohled vy i vaši partneři v  logistice uvidíte, že byla 
zásilka otevřena. Tím se vytvoří důvěra v celém logistickém řetězci.

Výstražná lepicí páska se používá pro uzavírání kartónových obalů opatřených indikátorem 
nárazu.

Odvíječe ulehčují a zefektivňují práci s PP lepicími páskami. Jednoduchá konstrukce a malá 
hmotnost umožňuje snadnou výměnu kotouče pásky. Dodáváme pro pásky šíře 50 a 75 mm. 

Dodáváme kompletní sortiment pásek tesa. V  případě potřeby jsme schopni zajistit 
odborné poradenství a návrh speciálních lepicích pásek dle potřeb dané technologie.

 uzavřený karton pokus o otevření důkaz o porušení

3. Obalové materiály
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3.7. Papíry pro přepravní balení 
Standardní balicí papíry bez potisku a s potiskem v gramážích od 20 do 90 g/m2 v  rolích 
nebo arších.

Balicí papír s nánosem plastu (PE vrstvou) zvyšuje odolnost balených výrobků proti vni-
kání vody a  vodních par. Je vhodný pro balení strojírenských a  potravinářských výrobků. 
Dodáváme pytlový papír v  základní gramáži 70g/m2 + 20g PE a  bělený sulfát v  základní 
gramáži  50g/m2 + 30g PE.

Při větších odběrech je možno gramáž upravit dle přání zákazníka.

Balicí papír s nánosem PE plastu dodáváme také v kotoučích (kotoučcích) v libovolných šíř-
kách a návinech.

Balicí papír s  nánosem parafinovaného gače (vosku) je opatřen jednostrannou vrstvou 
parafinovaného gače (nepromastitelný) a používá se zpravidla pro balení kovových předmětů, 
při jejich skladování a  přepravě. Poskytuje ochranu proti korozi, poškození konzervačních 
povlaků a proti pronikání prachu a nečistot během skladování a přepravy. Výrobek není určen 
pro přímý styk s potravinami. Dodáváme v rolích o šířce 108 cm, hmotnosti role 75 kg a plošné 
hmotnosti 85 g/m2.

Vlnitá lepenka dvouvrstvá je cenově výhodný obalový materiál určený k ochraně povrchů, 
hran a rohů přepravovaného zboží. Může být také použita jako výplňový materiál v přeprav-
ních obalech. Dodáváme v rolích o šířce 2 000 mm, 1 800 mm, 1 500 mm, 1 000 mm, 800 mm, 
500 mm a 200 mm. Návin v roli 110 m.

Při větších odběrech mohou být dodávány i jiné libovolné šířky.

3.8. Prokladové materiály
Voštinové desky jsou účinný fixační prostředek k zajištění zboží v přepravních obalech nebo 
přepravních skříních dopravních prostředků a v kontejnerech.

Slouží k  vyplnění volného prostoru, oddělení jednotlivých druhů zboží nebo zásilek a  jejich 
zajištění proti pádu, k ochraně vzduchových fixačních podušek proti mechanickému poškoze-
ní, k speciálním způsobům přepravního balení atd.

Cartonplast se vyrábí z polypropylenu. Obě krycí vrstvy jsou vyztuženy středovým, jedno-
směrně orientovaným žebrovím, připomínajícím vlnitou lepenku, které vytváří dlouhé tuhé 
kanálky, kterými může volně proudit vzduch. Díky tomu je Cartonplast pevný a zároveň pružný 
a ohebný. Slouží k oddělování jednotlivých vrstev materiálu (zboží) a k výrobě přepravek, kra-
bic, tvarovek a výseků. 

 

Cartonplast je ekologická alternativa nevratných obalů, neboť jeho pomocí dosáhnete: 

• nízké náklady - obaly opakovaně obíhají 

• nižší dopravné - obaly jsou velmi lehké 

• úspory skladového prostoru - obaly lze snadno složit 

• bezpečnou přepravu - obaly jsou šetrné, neabrazivní 

 

Cartonplast se hodí i na izolace, je barevný a potiskovatelný a proto se hodí také na dekorace 
reklamní tabule a postery. Je 100% recyklovatelný.

3. Obalové materiály
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4. Výplňové a ochranné materiály 

4.1. Výplňové materiály 
Flo-pak polystyrenová tělíska k ochraně zboží a vyplnění obalů. Skladem máme tento materiál 
v pytlích o objemu 500 litrů. Na přání zákazníka dodáme i BIO Flo-pak na bázi přírodních škrobů.

Vzduchové polštářky dodáváme v pytlích o objemu 500 litrů. Na přání zákazníka vyrábíme 
rozměry 200 × 130 mm, 200 × 200 mm a 400 × 80 mm. Přímé dodávky jsou vhodné v případech, 
kdy spotřeba polštářků nepřekročí 30 pytlů měsíčně. Dále jsou přímé dodávky vhodné pro 
ověření vhodnosti použití této technologie.

Při větší spotřebě je vhodné uvažovat o koupi nebo pronájmu stroje na výrobu polštářků.

Pro střední spotřebu vzduchových polštářků prodáváme stroj Mini pak´r. Jedná se o spoleh-
livý stroj s velmi jednoduchou obsluhou, cenově výhodný. Stroj máme skladem.

Technické parametry: D × Š × V = 360 × 330 × 280 mm, hmotnost 6 kg, výkon 6 m/1 minuta, 230 V, 
1,6 A. 

Stroj vyrábí polštářky z předem předvařené a perforované fólie šíře 200 mm (polštářky roz-
měru 200 × 130 mm) s návinem 325 m, hmotnost jedné cívky 4 kg, tloušťka fólie je 30 mikronů. 
Na tomto stroji lze zpracovávat i fólie šíře 400 mm, návin 200 m, hmotnost jedné cívky 6,1 kg, 
tloušťka fólie je 44 mikronů. Vyobrazené varianty polštářků jsou dále.

Při velké spotřebě polštářků můžeme nabídnout k pronájmu stroj CELL-O EZ II na výro-
bu polštářků rozměrů 200 × 130 mm, 200 × 200 mm nebo 400 × 80 mm na  základě smlouvy. 
Podmínkou nájmu je odběr min. 8 rolí fólie měsíčně. Z 1 role fólie se vyrobí cca 4000 ks 
polštářků rozměru 200 × 130 mm.

Pro velkou spotřebu polštářků velké pevnosti a různých rozměrů dodáváme stroj AP 502. 
Jedná se o špičkový  stroj v této kategorii. Stroj je programovatelný a dokáže vyrábět vzdu-
chové polštářky různých rozměrů. Stroj AP 502 pracuje s dvěma rolemi ploché fólie, které si 
dle zadaného programu svařuje a perforuje do příslušných rozměrů.

Papírová vlna je alternativní výplňový materiál vzniklý recyklováním použitých kartonových 
obalů pomocí příslušného zařízení – viz strana 28.

Balení do polyuretanové pěny je způsob balení výrobků za pomoci samovypěňovací polyu-
retanové pěny. Pěna vstříknutá do speciálních sáčků při tuhnutí zvětšuje svůj objem a obtéká 
výrobek a vyplňuje volný prostor v kartonu. Existuje ruční systém s použití ruční pistole, balíč-
kovací systém, kdy se používají speciální stroje nebo se dodávají sáčky již předem připravené 
k ruční inicializaci.

Mini pak´r

CELL-O EZ II

AP 502

160

160

160

80

80

180
400

60

40
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4. Výplňové a ochranné materiály 

Vysoušecí prostředek DRI-PACK
Hmotnost balení (g) 3 000 1 040 520 260 130 65 32.5 16,2 10,8 5,4
Počet sáčků v balení 6 16 30 50 100 200 300 500 500 1 000
Rozměry sáčku (mm) 350 × 220 320 × 150 220 × 150 220 × 100 160 × 100 140 × 100 120 × 90 100 × 90 90 × 90 90 × 40
Vysoušecí prostředek DRI-PACK (MICRO-DRI)
Hmotnost balení (g) 2 1 0.5
Počet sáčků v balení 4 000 6 000 9 000
Rozměry sáčku (mm) 48 × 28 37 × 28 30 × 28
Vysoušecí prostředek HYDRO-BACK
Hmotnost balení (g) 2 000 1 000 500
Počet sáčků v balení 10 20 40
Rozměry sáčku (mm) 360 × 220 220 × 220 170 × 220
Vysoušecí prostředek HYDROSIL
Hmotnost balení (g) 5 000 1 500 1 000 500 200 150 100 50 40 10
Počet sáčků v balení 6 25 35 60 150 150 250 500 500 2 000
Rozměry sáčku (mm) 500 × 200 300 × 180 290 × 170 250 × 130 170 × 110 160 × 100 140 × 100 110 × 80 120 × 70 70 × 60
Vysoušecí prostředek SILIKAGEL
Hmotnost balení (g) 1 000 480 240 120 60 30 10 5
Počet sáčků v balení 15 30 50 140 200 300 1 000 1 500
Rozměry sáčku (mm) 310 × 150 200 × 150 220 × 100 160 × 100 140 × 100 120 × 90 90 × 90 90 × 40
Vysoušecí prostředek SILIKAGEL (MIKRO-DRI)
Hmotnost balení (g) 2 1 0.5
Počet sáčků v balení 4 000 6 000 9 000
Rozměry sáčku (mm) 48 × 28 37 × 28 30 × 28

4.2. Vysoušecí prostředky 
Jsou určeny zejména pro obalovou techniku, k ochraně výrobků proti korozi. 
Používají se k odstranění vzdušné vlhkosti uvnitř obalu, zejména při lodní 
přepravě nebo při dlouhodobějším skladování zboží, které vyžaduje suché 
prostředí.

Vysoušedla HYDROSIL, DRI-PACK a  HYDRO-BACK využívající vysokou 
sorpční schopnost vybraných druhů bentonitů. Jsou vhodné pro jednorázo-
vé použití. Ekologická nezávadnost a inertní povaha umožňují jeho likvidaci 
zařazením do komunálního odpadu.

HYDRO-BACK, HYDROSIL jsou určeny především k ochraně zboží v kon-
tejnerech.

DRI-PACK je určen pro ochranu zboží v přepravních obalech. 

SILIKAGEL je na chemické bázi a určen pro ochranu zboží v obalech. 

4.3. Antikorozní prostředky 
Papíry s  inhibitory koroze jsou ideálním prostředkem pro dočasnou ochranu kovových 
výrobků proti korozi jak při skladování tak při přepravě.

Dodáváme je jako archy, role, pásy, sáčky, pytle nebo vložky do beden v provedení hlad-
ký, krepovaný, voskovaný, nepropustný pro vodu, nepropustný pro vodní páry, vrstvený PE, 
svařovatelný teplem, s mřížkou, nesnadno hořlavý a nepromastitelný.

Antikorozní PE fólie kromě vlastností typických pro PE fólii obsahuje ochranné antikorozní 
látky, které stálým odpařováním vytvářejí neviditelný ochranný obal na  povrchu kovových 
výrobků a spolehlivě je tak chrání proti korozi. Obal je průhledný. Použitím fólie odpadají pro-
blémy spojené s klasickým odstraňováním konzervačních prostředků.
Dodáváme fólii s jednostrannou nebo oboustrannou účinností, průtažnou a s bublinkou.

Antikorozní kapalné prostředky vytváří na kovových plochách účinný ochranný film, který 
zabraňuje přístupu kyslíku a  vody ke  kovovému povrchu a  tím chrání výrobek proti korozi. 
Nanáší se nástřikem nebo nátěrem.

Dodáváme klasické antikorozní prostředky z rafinátů minerálních olejů a petrolejových desti-
látů nebo speciální prostředky na bázi vodných a alkoholických roztoků splňující nejpřísnější 
ekologické požadavky včetně pomůcek pro nástřik (vysoce výkonné stříkací pistole).
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4.4. Ochranné mřížky
Ochranné mřížky chrání zboží válcovitého tvaru proti nárazu, oděru, případně jinému mecha-
nickému poškození během přepravy, přepravních manipulací nebo skladování. Obaly jsou 
vratné, odolné proti kyselinám a rozpouštědlům.
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Šíře (mm) 65 95 80 110 110 150 120 140 160 170 180 200 270 220

Oko (mm) 7 8 9 10 10 15 9 10 9 10 5 10 5 4
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Průměr max (mm) 30 40 60 60 60 60 60 80 80 60 70 80 90 90 90 80

Šíře (mm) 13 12 25 25 30 30 20 40 30 40 40 60 70 60 57 70

Oko (mm) 5 5 4 5 6 6 8 5 10 6 8 8 8 8 9 10

Síla nitě (mm) 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0

Návin (m) 200 100 100 100 100 100 100 100 50 100 100 200 100 200 100 50

4.5. Ochranné kartonové a kartonplastové prvky
Kartonové obaly dodáváme také v menších sériích. Základní řada kartonových klopových 
obalů je vyráběna ze 3 a  5-ti vrstvé lepenky. Obaly jsou buď lepené nebo šité, mohou být 
opatřeny jednoduchým potiskem formou manipulačních značek. Barva kartonu hnědá, bílá 
nebo mramorová.

Typ, rozměry a způsob provedení přepravních obalů je uveden v samostatném katalogu nebo 
může být upřesněn zákazníkem. Obaly jsou dodávány složené naplocho na dřevěných pale-
tách.

Kartonové fixační prvky jsou určeny pro zajištění zboží v kartonových přepravních obalech, 
jako např. ochranné rohové prvky, fixační mřížky, fixační bloky, proložky. Jsou vyráběny dle 
návrhů Útvaru balení EXCOLO nebo požadavků zákazníka.

Obaly z kartonplastu
Obaly a  fixační prvky z  kartonplastu se vyznačují vysokou pevností v  tahu, odolnosti proti 
nárazu (proražení), ohybu a  tlaku a  dále velmi dobrou odolností proti vodě, chemikáliím 
a  tukům. Obaly jsou šetrné vůči citlivým povrchům (tj. nátěrům nebo kovovým povrchům) 
balených výrobků, jsou opakovaně použitelné a recyklovatelné.

Příklady lepených kartonových bloků do obalů

4. Výplňové a ochranné materiály 

balených výrobků, jsou opakovaně použitelné a recyklovatelné.
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5.1. Vzduchové fixační podušky
Vzduchové fixační podušky jsou dokonalou ochranou zboží při přepravě. Vytěsní volné 
prostory mezi zbožím nebo mezi ložnými jednotkami v dopravních prostředcích, kontejnerech 
nebo v přepravních obalech. Zboží zafixují do všech tří směrů a absorbují rázy při přepravě 
bez změny svého tvaru a funkce. Jsou vyrobeny z několika vrstev sulfátového papíru s polye-
tylenovým jádrem.

Široký sortiment typů a rozměrů nabízených podušek zajišťuje vytvoření dokonalé kompakt-
nosti zásilek a odstranění škod na přepravovaném zboží. Nejčastěji používané jsou následující 
rozměry. 

90 × 120 cm

90 × 180 cm

90 × 210 cm

120 × 180 cm

120 × 210 cm

120 × 240 cm

Před rozhodnutím o  umístění fixačních podušek doporučujeme jejich použití konzultovat 
s našim Útvarem balení. U složitějších případů zpracujeme návrh rozmístění podušek v ložné 
jednotce. 

Dodáváme následující základní typy:

BrownBag – standardní typ podušky pro jedno použití, obalová vrstva z pevného sulfátového 
papíru, jádro z polyetylénu, cenově úsporná. Na objednávku lze dodat i vícevrstvé.

SuperFlow – poduška pro opakované použití, obalová vrstva z pevného sulfátového papíru, 
jádro z polyetylénu. Pro rychlé nafouknutí a rychlé a dokonalé vyprázdnění slouží plnící kon-
covka působící jako vývěva. Na objednávku i vícevrstvé. 

TurboFlow – vlhkosti odolná poduška pro opakované použití, obalová vrstva z pevné polypro-
pylenové tkaniny, jádro z polyetylénu, rychlé nafouknutí a rychlé vyprázdnění. Na objednávku 
i vícevrstvé.

K fixačním poduškám dodáváme příslušenství: plnící koncovky, vzduchotechniku včetně kom-
presorů.

5. Fixační prostředky a zařízení
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5.2. Prostředky určené k omezení kluzných posuvů
Protiskluzová podložka (proložka) TRANSPOFIX je vyrobena z  gumových granulátů 
s koeficientem tření µ = 0,6 (doloženo certifikátem). Je určená především pro zajištění nákla-
du v železniční a silniční dopravě, v kontejnerech, případně výrobků v přepravních obalech. 
Odpovídá platným mezinárodním nakládacím předpisům a normám. Podložka může být opat-
řena lepicí vrstvou.
Podložky (proložky) dodáváme v libovolných rozměrech.

Protiskluzová podložka TRANSPOFAS je vyrobená z plstěné drtě a speciální protiskluzové 
vrstvy s vysokým koeficientem tření µ = 0,6 (doloženo certifikátem). Materiál použitý na výro-
bu podložek je šetrný k výrobkům s citlivým povrchem proti poškození. Používá se v silniční 
a železniční dopravě, v kontejnerech a při přepravním balení.
Podložky dodáváme v  základním rozměru 800 × 200 × 3 mm. Při větších odběrech je možno 
dodávat libovolné rozměry.

Protiskluzová podložka TRANSPOFOAM je nově vyvinutá umělohmotná protiskluzová pod-
ložka s vysokým koeficientem tření µ = 0,8 (doloženo certifikátem).
Podložky dodáváme v  základním rozměru 800 × 200 × 3 mm. Při větších odběrech je možno 
dodávat libovolné rozměry.

Protiskluzový papír EK 80 slouží k docílení maximální stability nákladu umístěného na paletě, 
v přepravním obalu nebo ložné jednotky v dopravním prostředku. Protiskluzový papír je 100% 
recyklovatelný, vhodný pro styk s potravinami, netoxický, bezpečný při používání, s možností 
opětovného použití.
Dodává se jako jednostranný nebo oboustranný ve  standardní gramáži 65, 155 a  270 g/m2 
s možností dodávky i na vlnité lepence do 450 g/m2 a 1,8 mm tloušťky.

Fixační protiskluzová mřížka je opatřena vysoce účinným protiskluzovým materiálem zaru-
čujícím dokonalou fixaci zboží při tvorbě paletových nebo ložných jednotek, případně nákladu 
v dopravním prostředku nebo kontejneru.
Dodáváme v kotoučích o rozměrech: šířka 8 cm, návin (délka) mřížky v roli 250 m.

Aretační plechy slouží k zajištění nákladu na dopravním prostředku zatlačením plechu do dna 
přepravního obalu a do  ložné plochy. Velikost a počet plechů určí pracovníci Útvaru balení 
EXCOLO.

Nástřik speciálním lepidlem slouží pro levné a ekologické svázání zboží do ložných paleto-
vých jednotek v papírových přepravních obalech.

5. Fixační prostředky a zařízení

TRANSPOFIX

TRANSPOFIX

TRANSPOFOAM

Protiskluzová mřížka
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5. Fixační prostředky a zařízení

5.3. Prostředky k ochraně zboží proti rázům a vibracím
Jsou vyrobeny z recyklovaného plastu (SKIDMATE) nebo gumy (SKID-SAFE). Umožňují rych-
lou a cenově výhodnou ochranu zboží proti rázům a vibracím.

SKIDMATE se vyrábějí v barvě béžové (10 – 16 kg), zelené (14 – 23 kg), žluté (20 – 36 kg), modré 
(32 – 57 kg) a oranžové (61 – 102 kg). 

Počet tlumicích prvků navrhnou pracovníci Útvaru balení EXCOLO. 

SKIDMATE

SKID - SAFE5.4. Prostředky k zajištění nákladu proti valivému pohybu
Klíny slouží k zajištění kolových a pásových vozidel nebo ložných jednotek, které se mohou 
kutálet. Dodáváme dřevěné nebo kovové klíny (ocelové, hliníkové). Klíny řady E odpovídají 
mezinárodním železničním nakládacím předpisům.

vzor E3

vzor E11

5.5.  Ochranné sítě a plachty
Plachty dodáváme pro ochranu nákladu při přepravě na  otevřených silničních vozidlech, 
železničních vozech nebo kontejnerech a  při skladování. Jsou vyrobeny z  kašírované fólie 
nebo klasické nánosové plachtoviny na přání zákazníka nebo dle návrhu pracovníků Útvaru 
balení EXCOLO.

Ochranné sítě slouží pro ochranu přepravovaného nákladu přepravovaného na železničních 
vozech, silničních vozidlech nebo kontejnerech (např. lehké plechy, odpady, papír, dřevěné 
štěpky atd.), který může být nazdvihnut za jízdy větrem. Dále jako ochranné sítě v zahradnictví, 
školkařtví, lesnictví atd.

Gramáž (g/m2) Životnost (roky) Šířka role (cm)

37 bez stabilizace (1-2) 78,156,312,624

37 se stabilizací (5) 78,156,312,624

55 bez stabilizace (1-2) 104,156,312,624

55 se stabilizací (5) 104,156,312,624

115 se stabilizací (5) 100,156,200,300

 
vzor E2
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5.6. Pažení a kotevní prvky
Dřevěné pažení navrhne a vyrobí Útvar balení EXCOLO.

Rozpěrné tyče se používají k zajištění nákladu jeho opřením o tyč. Dodáváme rozpěrné tyče 
s gumovými patkami, s teleskopem a pružinou do ukotvovacích lišt a tyče s obručí.

Opěrné desky slouží k  opření nákladu umístěného na  korbě silničního nákladního vozidla. 
Dodáváme také samostatné napínací uzávěry.

Ukotvovací lišty jsou kovové profily určené k horizontální fixaci nákladu pomocí upínacích 
pásů nebo opěrných tyčí.

Kotevní prvky 
Kotevní prvky se montují na ložnou plochu vozidel. Slouží pro uchycení (mechanickému spo-
jení) vázacích prostředků především upínacích pásů a řetězů k vozidlu.

Rozpěrná tyč s nastav. délkou Rozpěrná tyč pro lehčí náklad

nastavitelná délkanastavitelná délka

Kotvící miska na podlahu 750 daN
Kotvící miska zapuštěná 

800 daN
Kotvící miska zapuštěná 

1 500 daN
Kotevní třmen do rámu 

2500 daN

uchycení 

opěrné desky.

Opěrná deska

Dřevěné pažení

Ukotvovací lišta

5. Fixační prostředky a zařízení

Spony mačkací do lišt

Koncovka

do kruhových

otvorů.

Kotvící miska 
BISON 500 daN

Lišta Universal Lišta Kombi

Lišta s kruhovými otvory
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Mechanická sponkovačka kartonu 
k paletě

Stojanová sešívačka dna krabic

6.1. Sponkovačky, uzavírače a sešívačky.
Sešívačky nacházejí uplatnění při výrobě krabic a obalů z vlnité lepenky. Spojují lepenku 
pomocí spon z širokého drátu tak, aby při sesponkování nedošlo k prořezávání vlnité lepenky 
nebo kartonu. Spony tak nahrazují lepidlo a díky velké pevnosti spojů jsou vhodné především 
pro těžké krabice a obaly popř. při výrobě, kde lepení je technologicky náročné nebo drahé.

Sponkování využijete nejen pro spojování dvou lepenek, ale i řadu jiných aplikací v expedici 
např. připevňování krabic na paletu, uzavírání sáčků, upevnění etiket k dřevěným bednám 
a krycích folií k paletám. Mezi sponkování patří i uzavírání krabic, které si získalo svou popula-
ritu díky pevnosti uzavření, perfektnímu vzhledu a bezpečnostíi spoje a to za nižší cenu než 
když použijete lepicí pásku.

Výroba dřevěných obalů a palet se bez sponkovaček v dnešní době již neobejde. Sponkovačka 
umožňuje i rychlé zajištění příklopů beden, výrobu kombinovaných obalů ze dřeva a papírové 
lepenky a v neposlední řadě i fixaci papírových ochranných rohů k podkladovým paletám.

6. Obalová technika a stroje

Sponky Bezpečnostní vytahovač sponPneumatická sponkovačka na dřevěné 
obaly

BALENÍ DO BEDEN

Mechanická sešívačka vík a krabiček Pneumatická sešívačka 
vík a krabiček

Pneumatické sešívací 
kleště pro boky krabic

VÝROBA KRABIC

Pneumatický uzavírač 
kartonů

Mechanický uzavírač pro bezpečné 
slepé šití

UZAVÍRÁNÍ KRABIC

Kladivová sponkovačka 
na etikety a folie
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Stojanová 

svářečka

Stolní svářečka Impulzní svářečka

6.2. Svářečky obalových fólií
Stolní a  stojanové svářečky mají nastavitelnou dobu impulsu a  dobu stabilizace sváru. 
Mohou být opatřeny řezáním a odvíječem fólie. Stolní svářečky dodáváme v provedení: impuls-
ní, bez ořezu šíře sváru 200, 300 a 400 mm a s ořezem šíře sváru 200 a 300 mm.

Klešťové ruční svářečky jsou dodávány jako impulsní pro ruční svařování PE nebo PP fólie 
nebo trvale vyhřívané pro bariérové třívrstvé fólie. Slouží pro ruční svařování pytlů, obalů nebo 
speciálních vnitřních bariérových obalů. Mohou být připevněny na pracovní stůl a obsluhovány 
nožním ovladačem. Svářečka MSC umožňuje průběžné sváření barierové fólie.

6.3. Zařízení pro tepelné smrštění folie
Ruční hořák je přenosné zařízení na propan butan určené k ohřevu teplem smrštitelných fólii 
při paletizaci nebo při přepravním balení. Hořák je připojen k propan butanové láhvi (10 nebo 
33  kg) hadicí délky 5 m přes regulační ventil.

Vozík na  propan butanovou láhev je speciální vozík na  10-ti kg propanbutanovou láhev 
s prodlouženým ramenem umožňujícím smršťování PE fólie na větších výrobcích (zásilkách).

6.4. Obalové stroje
Stroj na  výrobu papírové vlny slouží pro výrobu levného výplňového materiálu metodou 
recyklace použitých kartonových krabic.

Ovinovací balící stroje jsou určeny pro balení a  fixaci zboží na paletách do průtažné fólie. 
Stroje umožňují snadnou a  rychlou instalaci a  jsou dodávány v  několika variantách, podle 
požadovaných parametrů výkonu a kvality zabalení.

Stroje pro balení a smršťování do fólie jsou komorové balicí stroje se svařovacím rámem 
a smršťovacím poklopem.

6. Obalová technika a stroje

Nožní
ovladač

Impulsní
trvale vyhřívaná MSC svářečka
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7.1. Palety
Dřevěné standardní palety jsou určeny pro manipulaci se zbožím. Kromě nově vyrobených  
EURo palet dodáváme i cenově výhodné použité EURo palety. Dále dodáváme běžné dřevěné 
palety a speciální palety umožňující přepravu atypického zboží.

Papírové palety jsou vyrobeny z  papírových voštin nebo kartonového papíru zaručujícího 
vysokou odolnost na plošné zatížení. Malá hmotnost zaručuje dobrou manipulaci s paletovou 
jednotkou. Jsou vhodné především pro zboží balené v kartonových krabicích, které ve spojení 
s fixačním nástřikem speciálním lepidlem zaručuje vysokou stabilitu celé paletové jednotky.

Plastové přepravní palety snižují mechanické poškození přepravních obalů, jsou odolné proti 
vlhkosti, běžným chemikáliím, nepodléhají hnilobě a jsou prosty všech škodlivých organismů. 
Palety je možno omývat, jsou estetické a velmi dobře skladné.

7.2. Paletové nástavby
Stavebnicový paletový ohradový systém EX GE je paletový systém sloužící pro přepravu 
drobného kusového zboží nebo zboží vyžadujícího zvláštní ochranu za přepravy. Systém tvoří 
jednotlivé rámy o výšce 200 mm, které je možno vrstvit na sebe. Po ukončení přepravy umož-
ňuje úhlopříčné skládání.

Dřevěné části ohradového systému mohou být na přání zákazníka tepelně ošetřeny a označe-
ny dle směrnice FAO.

7.3. Doplňkové plastové prvky k paletám
Slouží ke stohování paletových jednotek, vytvořených pomocí paletového ohradového systé-
mu a k zajištění větší stability nákladu na paletách.

7. Manipulační prostředky a přepravní obaly

Rohový prvek ke stohování paletových jed-
notek 

Roh pro zvýšení stability nákladu
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7.4. Dřevěné přepravní obaly
Provádíme návrhy a prodej:

•  přepravních obalů s lyžinami v provedení celodřevěném nebo z velkoplošných materiálů

• latění v celodřevěném provedení

• speciálních obalů dle přání zákazníka

•  speciálních úložných prostředků pro přepravu atypických výrobků (sedlové stojany, sáně, 
lyžiny) v celodřevěném nebo kovovém provedení.

Veškeré výše uvedené přepravní obaly a pomocné prostředky jsou dimenzovány a konstru-
ovány dle ČSN. Dřevěné části obalů jsou na  požádání zákazníka ošetřeny a  označeny dle 
standardů FAO ISPM No.15 s vystavením rostlinolékařského osvědčení.

Chránit 
před deštěm

Křehké zacházet 
opatrně

Tímto směrem 
nahoru

TěžištěNevalit Nestohovat

7. Manipulační prostředky a přepravní obaly

7.5. Manipulační nálepky a informační nápisy
Manipulační nálepky jsou určeny pro vyjádření způsobu manipulace při přepravě a při skla-
dování zásilek. Jsou dodávány v černém provedení o rozměrech 70 × 150 mm v samolepícím 
provedení.

Kovová schránka na přepravní dokumenty vytváří dokonalou ochranu na přepravní doklady 
a ostatní dokumenty, které doprovází zásilku v průběhu přepravy.

Šablonový vyřezávací stroj se používá k  výrobě šablon ze speciálního papíru. Robustní 
konstrukce, dlouhá životnost, snadná obsluha.

Informační nápisy na přepravní obaly vám zajistí Útvar balení EXCOLO. Vyrobí šablony pro 
označování přepravních obalů a nákladu s informačními nápisy dle obalových norem.
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8. Zařízení pro monitorování polohy, mechanického a klimatického namáhání

8.1. Indikátory nárazu
Indikátor nárazu SHOCKWATCH MAG 2000 IDT je určen pro opakované monitorování 
mechanického namáhání zboží (nákladu) přepravovaného v železničním voze, silničním vozidle 
nebo kontejneru a dále zboží o hmotnosti nad 45 kg, uloženého v přepravním obalu. Měření se 
provádí vždy ve dvou směrech. Jeho revoluční konstrukce umožňuje monitorovat vedle 
faktoru zrychlení také datum a čas překročení mezní hodnoty nárazu. Novinka!

Indikátor nárazu SHOCKWATCH L je určen pro jednorázové monitorování mechanické-
ho namáhání zboží, především při skladových operacích a přepravních manipulacích 
(nakládce, vykládce nebo překládce). Pracuje na principu kapaliny. Indikátor dodáváme 
v následujících hodnotách a barvách: 10g (modrá), 17g (šedá), 25g (žlutá), 37g (fialová), 50g 
(červená), 75g (oranžová) a 100g (zelená).

Indikátor nárazu SHOCKWATCH MULTI G je z hlediska použití a principu měření obdobou 
indikátoru SHOCKWATCH L. Výhodou však je, že umožňuje měření tří mezních hodnot 
faktoru zrychlení současně (25 g, 50 g a 75 g). Navíc je každé okénko vybaveno dvěma tru-
bičkami opatřeními červenými šipkami, udávajícími směr ve kterém náraz vznikl.

Indikátor nárazu OM PAK je určen pro opakované (vratné indikátory) nebo jednorázové 
(nevratné indikátory) monitorování mechanického namáhání zboží (nákladu) při přepravě 
v  železničním voze a  kontejneru nebo při přepravních manipulacích (nakládka) nebo 
(vykládka) a skladových operacích. Měření se provádí ve všech třech směrech (X, Y, Z). Obal 
indikátoru může být pevně přišroubován na obal nebo přilepen pomocí samolepicího proužku. 
Vyrábí se vždy pro monitorování jedné mezní hodnoty faktoru zrychlení. Pracuje na mecha-
nickém principu.

Indikátor nárazu DROP N TELL je indikátor určený pro monitorování mechanického 
namáhání zboží během přepravy v jednom směru s rozdělením na pravou a levou část. 
(monitoruje náraz z levé nebo z pravé strany). Indikátory jsou vyráběny jako vratné (možno 
použít až 50×) nebo nevratné. Je-li indikátor aktivován, šipka v příslušném směru se zabarví 
modře. V  základní poloze je šipka červená. Indikátory dodáváme v hodnotách: 5 g, 10 g, 
15 g, 25 g, 50 g a 100 g.

8.3. Indikátory teploty
Nabízíme tři základní druhy teplotních indikátorů:
• indikátory monitorující teplotu v dolním teplotním pásmu, 
• indikátory monitorující teplotu v horním teplotním pásmu,

A. Indikátory monitorující teplotu v dolním teplotním pásmu. Tento typ indikátorů moni-
toruje pokles teploty v okolním prostředí pod hodnotu na kterou byl indikátor vyroben. V této 
skupině indikátorů nabízíme: 

Indikátor teploty ColdMark tvořený skleněná trubička, která přechází na  konci v  kuličku. 
Trubička i kulička jsou naplněny kapalinou speciálního složení. Je-li indikátor vystaven cca 30 
minut teplotě, která je pod hodnotou teploty na kterou je indikátor vyroben, dojde k chemické 
reakci na základě které se kulička indikátoru zabarví fialovou barvou (tento proces je nevrat-
ný). Indikátory dodáváme v následujících hodnotách: -3, 0, 2, 5 a 10 ºC. Minimální odběrové 
množství 30 ks.

B. Indikátory monitorující teplotu v horním teplotním pásmu

Tento typ indikátorů monitoruje nárůst teploty v okolním prostředí nad hodnotou na kterou 
byl indikátor vyroben. V této skupině indikátorů nabízíme: 

Indikátor teploty WarmMark patřící mezi měřidla s  časovým průběhem monitorování 
teploty. Za  tímto účelem je indikátor opatřen třemi různě velkými kroužky. Je-li indikátor 
vystaven teplotě vyšší než je teplota na kterou je vyroben, indikátorová barva taje a postupuje 
důkazním proužkem. Jednotlivé kroužky indikátoru se pak postupně zbarvují červenou bar-
vou. Indikátory dodáváme v následujících hodnotách stupňů Celsia: -18, 0, 5, 8, 10, 20, 
25, 30 a 37. Minimální odběrové množství 30 ks.

Indikátor teploty Tempstrip je indikátor určen pro monitorování teploty přepravovaného 
zboží v určitém teplotním rozmezí, které je definováno vždy počtem teplotních polí. 

SHOCKWATCH MAG 2000 IDT

SHOCKWATCH L

SHOCKWATCH 
MULTI G

ColdMark

Warm Mark Tempstrip

DROP N TELL

OM PAK
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8.3. Indikátory vlhkosti
Bodový indikátor vlhkosti má jednotlivá procenta relativní vlhkosti (% RV) vyznačena 
hnědými identifikačními body, které v případě indi-
kace změní barvu na modrou. 

Indikátory jsou vyrobeny na  měření různých stupňů 
RV, což je vyjádřeno různým počtem indikačních bodů. 
Dodáváme šestibodový indikátor tj. 30%, 40%, 50%, 
60%, 70% a 80%.

Indikátor vlhkosti na bariérový (přepravní) obal pra-
cuje na  stejném principu jako bodový indikátor s  tím, 
že se umisťuje na  bariérový obal, což umožňuje sle-
dování vlhkosti uvnitř obalu po  celou dobu přepravy. 
Dodáváme tříbodový indikátor (30/40/50 %).

8.4. Indikátory polohy
Indikátor polohy TILTWATCH slouží pro jednorázové monitorování polohy (převrácení) zásilky.

Indikátor polohy TILTWATCH PLUS je určen pro jednorázové monitorování polohy (pře-
vrácení nebo naklonění) zásilky. Indikátor se skládá z monitorovací jednotky a umělo-
hmotné nosné destičky opatřené lepicí vrstvou z velmi silnou přilnavostí (rozměr destičky 
je 12×12 cm). Vlastní monitorovací jednotku tvoří speciální vyduté drážky, ve kterých se 
pohybuje magnetická kulička. Dvě drážky pro naklonění vlevo nebo vpravo a  jedna drážka 
pro případné převrácení ložné jednotky. Součástí dodávky je výstražná nálepka (viz. strana 30).

Indikátor polohy TYP N TELL se skládá z monitorovací jednotky a umělohmotné nosné 
destičky opatřené lepicí vrstvou z velmi silnou přilnavostí (rozměr destičky je 7 × 9,5 cm). 
V případě aktivace indikátoru se modrá sypká látka přelije do horní části monitorovací jednot-
ky. Cenově výhodný.

8.5. Měřicí přístroje
Nabízíme:

• Záznamník zrychlení (nárazoměr)

• Přístroj na měření předepínací síly vázacího prostředku 

1. Tříosý záznamník zrychlení je přistroj určený pro měření hodnot zrychlení a od něho 
odvozených položek. Dále může být současně měřena teplota, vlhkost vzduchu, případně 
další doplňkové údaje např. tlak vzduchu, tlak na  náklad ve  stohu, koncentrace plynů, 
GPS atd. Celkem čtyři digitální vstupy je možno využít pro potřeby měření zákazníka.

Přístroj je vyráběn v  několika modifikacích, které se od  sebe liší způsobem provedení, 
rozsahem pamětí, rozsahem měření (od 2g do 200g), způsobem načítání naměřených hodnot 
atd. Součástí dodávky je software pro programování přístroje, analýzu a vyhodnocování dat.

V základní nabídce jsou tři přístroje:

• MONI LOG  EnDal curve (základní provedení pro měření hodnot faktoru zrychlení)

• MONI LOG Shock Display (jednodušší varianta přístroje EnDal)

• ShockLog (tři varianty provedení měření hodnot faktoru zrychlení)

Pokud budete mít zájem o  měření dalších hodnot nebo složitější provedení přístroje 
kontaktujte pracovníky naší akreditované Zkušební laboratoře EXCOLO.

Přístroj pro měření předepínací síly měří předepínací sílu napnutého vázacího prostřed-
ku (kurtu) do šířky 75 mm, od 0 do 1 000 daN. Umožňuje zajistit náročné požadavky zajištění 
nákladu přivázáním v  silniční nákladní dopravě v  rámci nejnovějších nakládacích předpisů 
a norem. Hmotnost přístroje 3 kg.

8.6. Doplňkový materiál
V rámci prodeje indikátorů a měřicích přístrojů nabízíme následující doplňkový materiál:

• Výstražné nálepky 

• Výstražnou lepicí pásku

Výstražné nálepky upozorňují na instalaci zařízení pro monitorování a mají mimo jiné preven-
tivní psychologický účinek vůči dopravcům.

Výstražná lepicí páska se používá pro uzavírání kartónových obalů opatřených indikátorem 
nárazu (viz. str. 18).

8. Zařízení pro monitorování polohy, mechanického a klimatického namáhání

MONI LOG EnDal curve 

ShocLog

MONI LOG Shock Display

TILTWATCH TILTWATCH PLUS

TYP N TELL
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Představuje odbornou část společnosti EXCOLO s.r.o. zaměřenou na:
 činnosti spojené s problematikou přepravního balení, přepravního ložení 
a s prodejem měřidel a přístrojů určených pro monitorování mechanického 
a klimatického namáhání zboží a nákladu po dobu přepravy.

Samostatnou úzce specializovanou jednotkou je Zkušební laboratoř EXCOLO, s akre-
ditací pro vybraný soubor služeb vystavenou Českým institutem pro akreditaci o.p.s.

Útvar balení eXcoLo

V rámci přepravního balení zajišťujeme:
•  zpracování návrhů a projektů přepravního balení
•  návrhy a prodej dřevěných a kartonových přepravních 

obalů
•  návrhy a prodej speciálních bariérových 

a izotermických obalů
• realizaci přepravního a exportního balení zboží
• odborný dozor při přepravním a exportním balení
• zpracování odborných a znaleckých posudků
• školení realizovaná našimi odborníky

Přepravní balení
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V rámci přepravního ložení zajišťujeme:
•  vývoj a prodej speciálních úložných prostředků a zařízení

pro přepravu nákladu v železniční a silniční nákladní dopravě 
a při přepravě zboží v kontejner,

•  realizace zajištění nákladu v dopravních prostředcích
a kontejnerech

•  návrh a realizace zateplení kontejnerů a přepravních skříní 
silničních nákladních vozidel a železničních vozů,

•  odborný dozor při přepravním ložení zboží do kontejnerů, 
železničních vozů a silničních nákladních vozidel,

• zpracování odborných a znaleckých posudků 
• odborná školení s vydáním osvědčení

Přepravní ložení

Poskytujeme garanci za PřePravu 
beze škod
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Služby akreditované
u ČIA o.p.s.

V rámci akreditované zkušební laboratoře EXCOLO č. 
1187 provádíme následující zkoušky:

1. odolnost nákladu, přepravního balení, ložení a pevných 
nebo oddělitelných prostředků k zajištění nákladu 

v silniční a železniční nákladní dopravě včetně kontejnerů 

s vydáním Protokolu o zkoušce 
s mezinárodní platností.

2. zkoušku tahové pevnosti a průtažnosti vázacích pásek 
Ověřování nebo stanovení tahové pevnosti a průtažnosti 

polyesterových, polypropylénových, polyamidových nebo 
ocelových vázacích pásek) 

s vydáním Protokolu o zkoušce 
s mezinárodní platností

3. měření hodnoty zrychlení v oblasti přepravy 
Kontrola předepsaných hodnot mechanického namáhání 

zboží v konkrétním dopravním prostředku nebo 
kontejneru a na dané přepravní cestě 

s vydáním Protokolu o zkoušce 
s mezinárodní platností

4. stanovení součinitele smykového tření materiálů 
pro přepravní balení a ložení 

Laboratorní zjištění velikosti smykového tření 
jako jednoho z rozhodujících faktorů silové fixace 

v dopravních prostředcích a kontejnerech nebo ložných 
jednotkách) 

s vydáním Protokolu o zkoušce 
s mezinárodní platností

zkušební laboratoř

Akreditovaná zkušební laboratoř 
EXCOLO č. 1187
Štemberova 200
330 01 Kyšice u Plzně
tel.: + 420 377 945 018
fax: + 420 377 945 627
mobil: +420 603 246 830, 731 167 847
e-mail: laborator@excolo.cz

Zkušební laboratoř pracuje v souladu s etickým kodexem 
akreditované osoby, vydaným českým institutem pro akreditaci.




