
BALENÍ DO PÁSKY 
Elektronické součástky a mechanické díly 

 

Společnost HaS Lanškroun s.r.o. se zaměřuje na balení dodaných 
součástek nebo dílů do plastové pásky pro pozdější použití ve 
vsazovacích strojích. Alternativou k plastové pásce může být 
v některých případech i páska papírová. 
 
HaS Lanškroun s.r.o. má dlouholeté zkušenosti s balením 
netypických výrobků i v malých množstvích a svá zařízení nebo 
přípravky přizpůsobuje pro konkrétní zakázky. 
 
Druh a tvar balicí pásky lze upravit na konkrétní rozměry 
zákazníkova výrobku. Minimální šířka pásky je 8 mm.  
Cívky, na které se páska se zabalenými výrobky navíjí, mají 
standardní řadu rozměrů, slučitelnou se vsazovacími stroji. 
 
Vedle standardního balení do pásky lze také: 

(a) přebalovat z pásky do pásky, a během toho například 
součástky přeměřovat, 

(b) balit výrobky z „matrix tray“ do pásky nebo naopak, 
(c) balit výrobky z plastové trubice do pásky. 
 

V případě balení nestandardních dílů, pro které nejsou normy, je 
vhodné navrhnout individuální pásku a její dutiny. K tomu jsou 
potřebné následující informace od zákazníka: 
 

(a) výkres dílu (součástky), 
(b) pokyny k orientaci v pásce, případně vzorek předchozího 

balení. 
Společnost HaS Lanškroun s.r.o. má k dispozici stroje pro 
automatické balení do pásky, které lze upravit na konkrétní 
zákazníkovu součástku, a tyto stroje jsou způsobilé i k provádění 
elektrické kontroly jednotlivých součástek před vsazením. 
Dále má vybavení pro ruční vsazování například rozměrnějších 
výrobků. 
Typické dodací lhůty: 

(a) specificky navržená páska pro nestandardní rozměry 
součástky nebo dílu: 6 týdnů do první dodávky. 

(b) Standardní páska: 1 až 2 týdny do první dodávky. 
 
Zákazník může počítat s flexibilním přístupem ke své zakázce. 
Společnost HaS Lanškroun s.r.o. poskytuje konzultace a její 
zkušení zástupci jsou připravení projednat technická řešení 
nestandardních zakázek pro libovolná množství balených kusů. 

 
HaS Lanškroun s.r.o.  
 

   
  Telefon:   +420 465 500 300 
  Fax:          +420 465 500 324 

Dolní  Čermná 3  E-mail:    sekretariat@hasdc.cz    
561 53  Dolní Čermná        Fax:          +420 465 500 324 
Česká republika  Web:         www.hasdc.cz 


