Ampag Kombi
OMSNØRINGSMASKINE & TAPEMASKINE

AMPAG KOMBI

OMSNØRINGSMASKINE & TAPEMASKINE

Ampag Kombi er en kombination af en tapemaskine og omsnøringsmaskine. Denne maskine er perfekt at integrere i en
emballeringslinje, som hermed permanent forbedrer effektiviteten. Kasser lukkes øverst og nederst med tape, hvorefter de
automatisk omsnøres.

Fordele
- Omsnøring og tapening i en enkelt operation og én maskine
- Bund og top lukkes på samme tid, eller kun toppen
- Transportbånd til sikker styring af kassen
- Antal og placering af omsnøringer er justerbar
- Sikker og systematisk emballering
- Effektiv og ergonomisk

Programmuligheder
1. Tapening af kasser uden omsnøring
2. Tapening af kasser og en omsnøring (position justerbar)
3. Tapening af kasser med dobbelt omsnøring
4. Tapening af kasser med flere omsnøringer
(positioner og antal kan justeres)

Ampag Kombi START
Til kasser af samme størrelse

Ampag Kombi ADVANCED
Til kasser af forskellig størrelse

Ampag Kombi PRO
Til kasser af forskellig størrelse
Med drevet udløb

Halvautomatisk tapemaskine CT 103 SD
med udvidet transportbånd

Automatisk tapemaskine CT 105 SDR med
udvidet transportbånd

Automatisk tapemaskine CT 105 SDR med
udvidet transportbånd

Omsnøringsmaskine CI 70 - 850 x 600

Omsnøringsmaskine Ampag Speed 850 x 600

Omsnøringsmaskine Ampag Speed 850 x 600
inkl. drevne transportbånd på udløbssiden

Siemens S7-1200 controller

Siemens S7-1200 controller

Siemens S7-1200 controller

Enkel, manuel indstilling til skiftende
kassestørrelser

Automatisk indstilling til skiftende
kassestørrelser

Automatisk indstilling til skiftende
kassestørrelser

Specifikationer

Start

Transporthastighed

Advanced

Pro

23 meter / minut
Kassestørrelse (mm)

Længde (mm)
Bredde (mm)

110 - 500 mm

110 - 600 mm

Højde (mm)

120 - 500 mm

120 - 600 mm

Kassevægt

Cyklop Emballering A/S
Malervej 8
8766 Nr. Snede

Tlf. 47 17 72 00
www.cyklop.dk
info@cyklop.dk

150 mm - ∞

Maks. 40 kg
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< Klik for at se Ampag Kombi video>

