
 
      Dávkovače lepících pásek 

Dávkovače etiket a nelepivých materiálů  

Řešení pro kažDou potŘebu        

ZCM1000

•  Automaticky dávkuje a stříhá                  
•  Určeno pro průmyslové využití             
•    Šířka pásky 7 – 51mm                

•  Výstupní délka pásky 20 – 999mm       

TDA080
•  Velmi pevná konstrukce                            
• Automaticky dávkuje a stříhá            
•  Šířka pásky 6 – 80mm               
•  Výstupní délka pásky  
      40 – 9999mm

TDH2O1 
•  Vlhčí lepící pásky
•  Manuální posuv pásky
•  Pro malé až středněvelké 
     provozy       
•  Šířka pásky 38 – 76mm 
•  Výstupní délka pásky 152-

     999mm na jedno stlačení páky

ZCM1100
     

•   Bezpečnostní stříhací hlava                            
•  Automaticky dávkuje a stříhá                 
• Šířka pásky 7 – 51mm  
• Výstupní délka pásky 30–
     999mm

TDA080-NS
•  Na pěnové a extra silné
     pásky                
• Automaticky dávkuje a
     stříhá                 
• Šířka pásky 6 – 80mm  
•  Výstupní délka pásky 40-
      9999mm     

TDH2O5
•  Vlhčí lepící pásky
• Automatický posuv pásky
•  Pro všechny expediční 
     oddělení
•  Šířka pásky 38 – 76mm
•  14 tlačítek pro snadné
     dávkování
 

lD5100
•  Na většinu etiket  
     (čárové kódy, balení atd.)      
•  Automaticky podává a odděluje etikety                                                            
•  Přesné a spolehlivé dávkování                
•  Kovová konstrukce                                 
•  Šířka etiket 6 – 114mm
•  Délka etiket 13 – 152mm

lD7500 
•  Na dlouhé a široké etikety
•  Automaticky podává a odděluje etikety           
•  Přesné a spolehlivé dávkování                
•  Kovová konstrukce
•  Šířka etiket 6 – 203mm
•  Délka etiket 13 – 305mm

 ElEKTricKé  DáVKOVAčE ET iKET

www.start internat ional .com  |   www.davkovace.com

lEhKé DáVKOVAčE PáSEK  

ZCM0800
• Bateriový dávkovač lepící pásky                 
• Automaticky dávkuje
• Odtržení pásky na
   vestavěné ozubené liště
• Šířka pásky 6 – 25mm
• Dávkuje 3 délky pásky 30, 45 a 90mm        

TBc50-h

• Automaticky 
   dávkuje, měří  a 
   teplem odděluje 
   nelepivý materiál
• Vhodné na materiály náchylné na třepení 
• Stříhá stuhy, řemeny, tkaniny atd.
• Maximální šíře materiálu 90mm
• Vysoce rychlostní    

TBc50
 
• Automaticky  
   dávkuje měří a  
   stříhá nelepivé 
   materiály                                                      
• Vhodný pro stříhání izolačních     
   trubiček, tkanic a dutinek, materiál
   Mylar®Myoflex®, Nomex®, Velcro® atd.
• Maximální šířka střihu 110mm 
• Vysoce rychlostní                                             
                   

ElEKTricKé  DáVKOVAčE PáSEK

lD2000

•  Na malé etikety a malé pracoviště      
•  Automaticky podává a odděluje etikety                                                            
•  Přesné a spolehlivé dávkování                
•  Kovová konstrukce                                    
•  Šířka etiket 6 – 57mm                    
•  Délka etiket 6 – 76mm                             

ZcM0300

• Manuální dávkovač  
   lepící pásky        
• Pro malou produkci  
•  Šířka pásky 6 – 25mm                    
•  Délka pásky 13 – 102mm  
   na jedno stlačení páky                        
 

DÁVKOVAČE NElEPiVých MATEriálů



AUTOMOBilOVý PrůMySl 
Dávkovače pásek
Montáže
Jedno i oboustranné pásky
Svazkování kabelů
Maskování při lakování

Dávkovače etiket
Ochranné etikety
Oboustranné etikety
Označení produktu
Bezpečnostní štítky

Dávkovače nelepivých materiálů
izolační trubičky a dutinky
izolace, smrštitelné materiály
Bezpečnostní pásy, tkanice

FArMAcEUTicKý PrůMySl
Dávkovače pásek
Bezpečnostní štítky
rFiD čipy

Dávkovače etiket
identifikace produktu
Ochranné štítky
Návody k použití

ElEKTrONiKA
Dávkovače pásek 
Plošné spoje
Vodivé pásky
Ochranné filmy
Ochrana komponentů

Dávkovače etiket 
identifikace produktu
čárové kódy
Bezpečnostní štítky

Zlepšete svou výkonnost a 
konkurenceschopnost s dávkovači STArT

OBUVNicKý PrůMySl
Dávkovače pásek
Textilní pásky
Oboustranné pásky

Dávkovače etiket
Označení velikosti
Označení produktu

Dávkovače nelepivých 
materiálů
Kůže
Tkaniny
Tkaničky
Elastické pásky

Naše dávkovače jsou 
opatřeny originální 
pečetí STArT, která 
zaručuje pravost a 
kvalitu!

• Zvýšení produktivity práce                                    
• Úspora ceny materiálu                                                            
• Zabránění narušení lepící vrstvy a nosiče
• Odstranění manuálního stříhání a měření

• Odstranění manuálního odlepování  
      etiket od nosiče
• čistota na pracovišti                                                      
• Zlepšuje Vaši společnost

Využití STArT dávkovačů

POTrAViNy A NáPOJE
Dávkovače pásek
Bezpečnostní pečetě
lepení sáčků
lepení krabic a kartónů

DOMácí SPOTŘEBičE
Dávkovače pásek
Zajištění kabelů
Zajištění pohyblivých částí
Zajištění uvolněných částí
Ochranný film
Výroba baterií
lepení, vázání

Dávkovače etiket 
identifikace produktu
Bezpečnostní štítky 
čárové kódy
Umístění obchodní značky
rFiD čipy
Ochranná fólie

BAlENí
Dávkovače etiket
Ochranné pečetě
identifikace produktu
Umístění obchodní značky
reklamní etikety
cenovky
informační etikety

Dávkovače pásek
lepení krabic a  
   kartónů
lepení sáčků
Bezpečnostní pečetě

Dávkovače etiket
Umístění loga
Návody k použití
identifikace produktu
rFiD čipy
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Je to jednoduché! Vyplňte náš formulář, bezplatný servis od Start international
              a Silent-Czech vám doporučí nejlepší produkt na Vaše aplikace.  

Navštivte naše stránky www.davkovace.com/katalog/dotaznik.php

Poličná 462 • 757 01 Valašské Meziříčí • česká republika
tel.: +420 571 610 452 • fax: +420 571 620 639

post@silent-czech.cz • www.silent-czech.cz
                               www.davkovace.com


