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Ampag Boxer II OMSNØRINGSMASKINE

Den opdaterede Ampag Boxer II er en maskine til automatisk omsnøring af produkter (papkasser, træbjælker osv.) med PP-bånd.
Ampag Boxer II tilbyder den samme kvalitet, hastighed og pålidelighed som sin forgænger og har en række forbedringer. Maskinen
er udstyret med børsteløse DC-motorer, hvilket resulterer i energibesparelser på mere end 20%. Motoren kører ikke længere
konstant, og derfor er maskinen også mere støjsvag. Ved at bruge jævnstrømsmotorer med direkte drev er det ikke nødvendigt at
bruge kobling, bremse, kilerem og forskellige andre dele. Det betyder færre bevægelige dele og derfor lavere
vedligeholdelsesomkostninger.

Ampag Boxer II leveres som standard med plasthjul,
hvilket gør den nem at flytte og giver dig mulighed for at
arbejde, hvor du vil. Derudover har Ampag Boxer II som
standard bordhøjdejustering og mulighed for aktivering
via fodbetjeningsbøjle, hvilket gør arbejdet hurtigt og
effektivt. De afrundede bordkanter giver maskinen et
solidt og moderne look.

Ampag Boxer II har en automatisk båndføder og en
båndslutsensor, så det er meget enkelt at udskifte
båndrulle. Derudover har maskinen et system, hvor
båndløkke automatisk skubbes ud - ved fejlbetjening
uden emne. På denne måde er maskinen straks klar til en
ny cyklus.

Optioner:
- Forskellige rammestørrelse
- Fotosensor
- Rustfrit stål
- Kommunikationsstik

< Klik for at se video af Ampag Boxer II >

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

Cyklop Emballering A/S
Malervej 8
8766 Nr. Snede

Tekniske specifikationer:

Omsnøringskapacitet 55 cyklusser pr. minut

Forbrugsvare PP bånd: 5, 6, 9, 12, 15,5 mm

Dimensioner (B x H x D) 1253 x (1403-1508) x 609 mm

Pakkestørrelse (B x H)
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Min. 80 x 30 mm

Max. 620 x 480 mm*

* Større rammestørrelse tilgængelig

Pakkevægt Max. 40 kg

Båndspole  Kernediameter 200 mm

Udvendig diameter 450 mm

Bredde 200 mm

Båndopstramning Op til 450 N

Svejsning Svejsehoved

Opvarmningstid 25 sek

Vægt Ca. 138 kg

https://www.youtube.com/watch?v=ch0RH1Njs9Q&list=PLvK1GdBfcgzOVBkBeH8Dsp9cT9dGjTkgX&index=27&t=0s

