
SVAZKOVACÍ STROJ 

MODEL: AXRO IN2 



 

AXRO-IN2 Pro vázání, svazkování a upevňování 

AXRO-IN2 je speciálně vyroben pro svazkování kruhových produktů o minimálním vnitřním průměru 35 mm. Kruhové produkty jsou 
svázány dvakrát vzhledem k inline systému. Produkty mohou být jednoduše, rychle a účinně svázány jak ručně tak i automaticky.  
Svazkovač AXRO-IN je opatřen známou technologií sevření a svazkování, která je úspěšně používaná po mnoho let v ostatních 
modelech AXRO. 
Tento stroj je k dispozici v mnoha odvětvích, například v automobilovém průmyslu a při svazování kabelů. 

Výhody  Svazkování vnitřního průměru jen 35 mm. 

 Vhodný pro jednoduchou (1K), dvojitou (2K) nebo 
trojitou (3K) gumičku. 

 Jednoduchá obsluha. 

 Robustní, trvanlivý, velmi spolehlivý. 

 K dispozici automatické a plně automatické provedení 

 Pojezd 

 I/O konektor pro výměnu signálu 

 Detekce elastické gumičky 

 Detekce skoro prázdné cívky gumičky 

 Detekce pozice jehly v základním 
postavení (připraven pro následující cyklus) 

Produkt je umístěn do páskovací pozice a zatlačen proti napnuté, elastické gumičce. Svazkovací cyklus je spuštěn 
pomocí nožního spínače, nebo pokud je stroj integrován do automatického systému, pomocí signálu. Rameno jehly s 
elastickou gumičkou se posune dolů do stroje, elastická gumička je pevně natažená kolem produktu a jehla zastaví před 
agregátem. Horizontální jehla přesune elastickou gumičku do svíracího a svazkovacího agregátu. Konce gumičky jsou 
svázány pod povrchem desky. Rameno jehly se vrátí zpět do výchozí pozice a ukončí tím cyklus. 
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Technická data Kapacita 
Napájení 
Příkon 
Deska 
Boční kryty 
Váha stroje 
Elastická gumička 
Pevnost 
Průtah 

0,8 sec., 4.500 cyklů minuta 
200-240V nebo 100-120V, 1 Fáze., 50/60 Hz 
cca. 0, 18 kW 
Nerezová 
Lakovaná 
cca. 75 kg 
Cylastic PES     Cylastic PC 1300     Cylastic 3K 
  55 N                  65 N             11 N 
  260 %                245 %            310 % 
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