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Aku strojky pro páskování PP a PET páskou

PWL TA-220 / TA-400 - novinka
 Nejleh í p ístroj na trhu ve své kategorii
 Nejmodern jší aku technologie - Litium-Polymer
- 2 000 nabíjecích cykl
- Nabíjecí doba jen 30 minut
- Bez pam ových efekt
 Automatické vyst ed ní pásky – p i zm  ší ky není nutno m nit dorazy
 Ergonomické provedení
 Pracovní teplota mezi 0°C a +40°C
 Možnost dovybavení hákem pro vyvažova

Technická data PWL 200 PWL 400
hmotnost 3,7 3,9
max napínací síla ( N ) 2 200 4 000
páska š. ( mm) PP, PET 12 – 16 16 - 19
páska tl.( mm ) 0,50 - 1,05 0,8 – 1,05
aku LiPo 14,8 V – 3Ah
po et svar  na nabití až 300 až 190
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Vázací poloautomat T-50 T
výborný pom r cena / výkon

Hmotnost 97 kg
Maximální napínací síla 20 – 500 N, elektronicky nastavitelná

Ší e pásky: 9 - 13 mm PP
Tlouš ka pásky: 0,50 – 0,70 PP
Velikost cívky: 280 mm

- snadno vym nitelná cívka pásky
- pojízdný
- min velikost balíku 55 x 20 mm
- jednoduchá obsluha

Vázací poloautomat SMA 10
ekonomicky zajímavá a technicky jednoduší varianta

Hmotnost 116 kg
Maximální napínací síla 60 – 450 N, mechanická brzda

Ší e pásky: 9 - 12 mm PP
Tlouš ka pásky: 0,55 – 0,70 PP
Velikost cívky: 200, 230, 280 mm

- snadno vym nitelná cívka pásky
- pojízdný
- min velikost balíku 50 x 30 mm
- jednoduchá obsluha
- ca 12 svazk  za minutu


