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CT 103 SD

TAPE MASKINE

Tapening er påføring af et klæbebånd på for eksempel en kasse eller anden overflade. I emballageindustrien bruges tape ofte til at
lukke noget, i de fleste tilfælde en kasse eller pakke. Derudover bruges tape også til at samle produkter, markere, kommunikere en
besked eller forhindre tyveri.
Det ultimative mål med tapening er at gemme og / eller sende dine produkter uden skader så de ender i perfekt stand hos din kunde.
Tape kan påføres manuelt, med en borddispenser eller med en automatisk tapemaskine.

Maskine med manuel indføring af kasser
CT 103 SD er en semi-automatisk tapemaskine der er egnet til
PP- eller PVC tape fra 50 mm til 75 mm. Efter at have fyldt
kassen - lægger operatøren klapperne ned og lukker kassen
derved og indfører kassen manuelt i maskinen. Bunden og
toppen forsegles derefter automatisk med tape
Maskinen kan let justeres manuelt til den ønskede bredde og
højde. Kasserne transporteres med motoriserede
sidetransportbånd, så kasserne er perfekt justeret og en god
tapening er sikret.
Med CT 103 SD er det muligt at lukke hundredvis af pakker om
dagen professionelt.

Optioner
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< KLIK HER FOR AT SE VIDEO AF CT 103 SD >
Tekniske specifikationer
Dimensioner (H x B x D)

1.350 x 1.713 x 854 mm

Tapeplacering

Bund og top

Tapetyper

PP / PVC Tape

Udvendig tapediameter

Maks. 350 mm

Kernediameter

76 mm

Tapebredde

50 - 75 mm

Kassestørrelse længde

min 120 mm - max ∞

Kassestørrelse bredde

110 mm - 500 mm

Kassestørrelse højde

120 mm - 500 mm

Kapacitet

800 kasser / timen

Transporthastighed

Sidetransport 23 m /min.

Beskyttelse

IP 54

Strøm

220 V / 50 Hz / 1 fase

Vægt

160 Kg
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- Transportbånd i top og bund
- Forskellige kassedimensioner
- Rustfri stålversion
- Direkte udskrivning / kodning / mærkning
- Ekstra transport / rulletransportører

