
STROJČKI ZA RAZREZ
IN ROČNI NANAŠALCI
VELIKA POMOČ PRI VAŠEM DELU
Z LEPILNIMI TRAKOVI

 Prihranite čas in tako pocenite proizvodnjo.
 Natančen razrez.
 Delo je varno.
 Manj izmeta in zmanjšana poraba trakov in lepilnih trakov.



Za  role širine 6-60 mm, stročnica 76mm, premera 300mm
Dolžina rezanja: 1 – 999 mm

1. ROČNI NAČIN:

• dolžina traku je lahko vnaprej določena ali pa jo izbiramo sproti.

• naprava iz koluta odvije in odreže izbrano dolžino.

  Zelo primerno za velike porabnike trakov.

• ko je košček traku odstranjen, naprava ponovno odreže novi kos.
  enote, kar omogoča hitro snemanje odrezkov.

3. AVTOMATSKI PROGRAMIRAN NAČIN:

2. AVTOMATSKI NAČIN:

• vnaprej vnesemo 6 različnih dolžin in število kosov.

Avtomatični rezalnik trakov  s 3 funkcijami:

Z-CUT9 

• vsak rez traku se sproži ročno (s pritiskom na gumb).

• na številčnici na zaslonu vnesemo željeno dolžino traku.

• odrezan košček traku ostane rahlo nalepljen na izhodu rezalne

1. ROČNI NAČIN:

M-1000
Za  role širine 7-50 mm, stročnica 76mm, 

Avtomatični rezalnik trakov  z 2 funkcijama:

• na številčnici na zaslonu vnesemo 

  ali pa jo izbiramo sproti.

premera 180 mm. Dolžina rezanja: 5 – 999 mm

• vsak rez traku se sproži ročno 
  (s pritiskom na gumb).
• dolžina traku je lahko vnaprej določena 

2. AVTOMATSKI NAČIN:

  željeno dolžino traku.
• naprava iz koluta odvije 

• odrezan košček traku ostane rahlo nalepljen na izhodu rezalne
  enote, kar omogoča hitro snemanje odrezkov.
• ko je košček traku odstranjen, naprava ponovno odreže novi kos.

  in odreže izbrano dolžino.

Avtomatični rezalniki za lepilne trakove
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• po končanju rezanja planiranega števila odrezkov se samodejno zaustavi.

TDA 080
Za  role širine 13-80 mm, stročnica 76mm, premera 251 mm
Dolžina rezanja: 40 – 9999 mm

• na številčnici na zaslonu vnesemo željeno dolžino traku.

• dolžina traku je lahko vnaprej določena ali pa jo izbiramo sproti.

1. ROČNI NAČIN:
• vsak rez traku se sproži ročno (s pritiskom na gumb).

• odrezan košček traku ostane rahlo nalepljen na izhodu rezalne

• ko je košček traku odstranjen, naprava ponovno odreže novi kos.
3. INTERVALNI NAČIN:
• na številčnici na  zaslonu vnesemo želeno dolžino traku in število 

  enote, kar omogoča hitro snemanje odrezkov.

Avtomatični rezalnik trakov  s 3 funkcijami:

  odrezkov. 

• naprava iz koluta odvije in odreže izbrano dolžino.

2. AVTOMATSKI NAČIN:



Ročni nanašalci lepilnih trakov

Ročni nanašalec
ATS (Automatic Tape Dispeser) 
Za hitro, enostavno in natančno nanašanje transfernega lepilnega 
traku širine 6 mm, 9 mm, 12 mm in 19 mm in debeline 0,06 in 0,13 
mm. Zelo praktičen pripomoček za lepljenje fotografij, slik, papirja, 
kartona, folij, napisnih ploščic, letvic , profilov, itd.

Med nanašanjem se zaščitni silikonski papir navija na kolut v 
nanašalcu in na površini ostaja samo sloj  lepila. Za  ATS nanašalec 
se uporabljajo transferni lepilni trakovi z reverzno nameščenim 
zaščitnim papirjem   (prospekt s ponudbo za ATS trakove priložen).

Namizni nosilec/rezalnik BD 50 Heavy base plate

Profesionalna kvaliteta, za pakirne trakove PP in PVC, širine do 50 mm.
Teža: 0. 625 kg
Vrhunske kvalitete, z zelo robustnim kovinskim ogrodjem in prašno 
lakirano površino, ergonomičnem ročajem, z nastavljivo zavoro za 
izbiro sile odvijanja role. Enostavno in hitra menjava pakirnega traku.
Nenadomestljiv pri vsakodnevnem  pakiranju.
Dobavljamo skupaj z nadomestnim rezilom.

Ročni nanašalec 
za pakirne trakove
T30R/50 z nastavljivo zavoro 

Namizni nosilec / rezalnik
BD 50 + spona

Profesionalna kvaliteta, za pakirne trakove PP in PVC, širine do 50 mm.
Teža: 2.975 g
Vrhunske kvalitete, z zelo robustnim kovinskim ogrodjem in prašno 
lakirano površino. 
EPDM gumijasta podloga preprečuje drsenje, dodatno pritrjevanje ni 
potrebno.
Dobavljamo skupaj z nadomestnim rezilom.

Profesionalna kvaliteta, za pakirne trakove PP in PVC, širine do 50 mm.
Teža: 1.410 g
Vrhunske kvalitete, z zelo robustnim kovinskim ogrodjem in prašno lakirano površino.  Spona za pritrjevanje na rob mize.
Dobavljamo skupaj z nadomestnim rezilom.



Ročni nanašalci lepilnih trakov

Ročni nanašalec s škarjami - SAT 20 HA
Za trakove širine do 20mm, premer role do 320 mm, tuljava 75 mm 
(3″), debelina traku do 1.5 mm.
Teža rezalnika 0,9 kg.

Naprava je primerna tudi za lepilne trakove  iz akrilate pene  (Acrylic 
Foam Tapes, EHB tapes), ki so proizvedeni iz pene visoke gostote – 
več podatkov na naši spletni strani www.koop.si.

Omogoča nanašanje trakov brez prijemanj s prsti, obenem je tudi 
zagotovljen zadosten pritisk traku na podlago  brez dodatnega 
»valjčkanja). Trak se odreže s škarjami  s potegom s prstom.
Dobavljen skupaj s stranskim vodilom in distančnikom, za natančno 
in hitro aplikacijo  traku. 

Za trakove širine do 25 mm, premer role do 320 mm, tuljava 75 mm (3″), 
debelina traku do 1.5 mm.
Teža rezalnika 0,9 kg.

Omogoča nanašanje trakov brez prijemanj s prsti, obenem je tudi 
zagotovljen zadosten pritisk traku na podlago  brez dodatnega 
»valjčkanja). Trak se odreže s škarjami  s potegom s prstom.
Dobavljen skupaj s stranskim vodilom in distančnikom, za natančno in 
hitro aplikacijo  traku. 
Zagotovljeni rezervni deli.

Naprava je primerna za lepilne trakove  iz PE ali PVC pene.

Ročni nanašalec s škarjami
SAT 20 LA


