Páskovací strojky PP a PET páskou

Ruční páskovací strojky na PP a PET pásku
Strojky CYKLOP
Páskovací strojky CYKLOP jsou jedny z nekvalitnějších páskovacích strojků, které definují nové
technologické standardy, jsou profesionální a technicky na vysoké úrovni určené pro trvalé nasazení
v provoze. Je zde uplatňována dlouholetá zkušenost, která nedělá kompromisy. U těchto strojků je
kladen důraz na ergonomii a vysoké užití.
CMT 50
Nejlevnější způsob jak páskovat bez použití spon a nebýt při tom
závislý na přívodním kabelu nebo hadici se stlačeným vzduchem.
Páska po zasunutí do strojku je pomocí páky manuálně dotažena. Po
dotažení je páska svařená a odstřižená automaticky po zmáčknutí
tlačítka. Na jedno nabití lze provést až 400 svarů.
CLT 130
Popis strojku a jeho ovládání je shodné se strojky CMT 260 a CHT
450. Tento strojek je však nejlehčí z této řady a má nejslabší sílu
utažení pásky.
CMT 260, CHT 450
Oba modely jsou nástupcem úspěšných typů CMT 250 a CHT400 a
dalším vývojovým krokem v řadě akumulátorových páskovacích
strojků. Obtížná a zdlouhavá práce s pákou odpadá: utažení, svaření a
odstřihnutí pásky stiskem tlačítka. Strojek je plně automatický. Po
dosažení předem nastaveného tahu pásky, strojek pásku zavaří a
odstřihne. Lze nastavit režim manuální, poloautomatický a
automatický, který je vhodný při páskování problematických svazků.
CP 500
Je to strojek robustní, plně pneumatický, vhodný pro dlouhodobé
nasazení. Jeho využití je široké, zvláště pak pro fixaci palet, řeziva,
lisované bavlny, plátna, ale také v těžším průmyslu. Již dnes se
používá pro páskování ocelových i hliníkových svitků a profilů.
Typ strojku
CMT50
CLT130
CMT260
CHT450
CP500

Váha

Síla v tahu

Šířka pásky

Tloušťka pásky

4,0
3,6
3,8
4,3
5,6

do 2300 N
150 – 1200 N
400 – 2500 N
400 – 4500 N
do 5000 N

9 – 19 mm
9 – 13 mm
12 – 16 mm
15 – 19 mm
12, 19, 25 mm

0,5 – 1,0mm
0,4 – 0,8mm
0,5 – 1,0mm
0,8 – 1,30mm
0,7 – 1,4mm

kg
kg
kg
kg
kg

Páska
PP,
PP,
PP,
PP,
PP,

PET
PET
PET
PET
PET

Napájení
NiCd, 12V/ 40min.
Li-lon 18 V/ 20-45min
Li-lon 18 V/ 20-45min.
Li-lon 18V/ 20-45min.
vzduch 6bar

K těmto ručním strojkům nabízíme různá příslušenství pro usnadnění práce při páskování. Jsou to odvíječe pásky,
které zabraňují nežádoucímu rozpadávání návinu pásky s cívky, pérové závěsy a další.
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