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ELASTIEKBINDER

AXRO FQC2 M

De Cyklop AXRO FQC2 M is de bekende elastiekbinder in RVS uitvoering. Door gebruik van speciaal
gecoate onderdelen in de machine is het zeer geschikt om mee te werken in vochtige ruimtes, zoals in
de voedingsindustrie. De machine is voorzien van de AXRO klem- en knooptechniek die zijn betrouwbaarheid in de loop der jaren ruimschoots bewezen heeft. De AXRO-FQC2 M is voorzien van een vernieuwd “inwerper” mechanisme, welke ervoor zorgt dat ondanks een te vroege bindtiming het product
toch goed wordt gebonden. Deze unit is tevens uitgevoerd met een knoper- vrijgave systeem, waarmee
de knoop gecontroleerd wordt vrijgegeven. Hierdoor wordt er minimaal
aan het product getrokken, waardoor er geen beschadiging optreedt.
De binder is geschikt voor het handmatig bundelen van producten,
zoals bloemen, groenten, kabels, profielen en vele andere producten.

Technische gegevens

*De afgebeelde elastiekbinder is een rechter binder. Dit betekent
dat de producten van links naar rechts worden ingevoerd.

Snelheid
Tot 100 omsn./min.
Afmetingen (HxBxD) 780 x 495 x 418 mm
Doorvoer diepte (HxD) 150 x 250* mm
*350 of 600 optioneel
Invoer
Links (standaard), rechts optioneel
Tafelblad*
Startschakelaar
*Bovenschakeling of fotocel optioneel
Elastiekspanning
Traploos instelbaar tot 110 N
Verbruiksmateriaal
Cylastic PE, PSc 1300, 2K, 3K
200-240 V / 50-60 Hz / 1 fase
Voeding
100-120 V / 50-60 Hz / 1 fase
Gewicht
47 kg
Geluid
Max. 57,2 dB
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Belangrijkste eigenschappen:
- Geschikt voor Cylastic PES, Cylastic PCs 1300,
Cylastic 3K
- De machine kan worden geïntegreerd in een
automatische lijn en vele customer specials
- Eenvoudige bediening
- Robuust, geschikt voor continue werking
- Weinig onderhoud
- Geluidsarm
< KLIK HIER VOOR EEN VIDEO VAN DE FQC2 M >
- Tot 100 bindingen per minuut
- RVS: geschikt voor vochtige werkomgeving

