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AXRO FQC-2

Snörbindningsmaskin

AXRO-FQC2 är en snörbindningsmaskin som är lämplig för att binda blommor, grönsaker, fisk, kött och massor av små gods ihop.
Den elastiska snöre är också mycket lämpligt för att binda kablar och ledningar. Därigenom ersätta det dyra, tunga och vassa
alternativ som bandning, sträckfilmning eller och buntband. AXRO-FQC2 är utrustad med en robust inmatningsmekanism som
säkerställer att produkten är ordentligt bunden även med en snabb bindningstid. AXRO-FQC2 är utrustad med ett
knoppfrigöringssystem (KRS), som kontrollerar frigöringen av knuten. Fördelen med detta är att på (mjuka) produkten minimera
skadar inom de uppstår märke eller skar.
AXRO-FQC2 är en kompakt och lätt maskin och kan
fungera som en fristående maskin eller i en automatisk
linje. Maskinen är monterad på en fast stadig
aluminiumsplatta. Detta medför en minskning av bullret
avsevärd, vilket uppskattas av operatörer.
Lätt att använda!
Godset skjuts mot den elastiska snöre och cykel startas
automatiskt. Nålarmen drar den elastiska snöre bakom
bunten till bindningsmekanismen. De elastiska ändarna
knutas ihop och skärs av. Slutet på den elastiska strängen
återgår med nålarmen till "upplägget" (utgångsläge) och
är redo för en ny cykel. Alla kan använda maskinen för ett
snabb packande av produkter med AXRO-FQC2.

Extras / Tillbehör:

- CLICK HERE FOR A VIDEO OF THE AXRO FQC2 Teknisk specifikation
Kapacitet

Upp till 60 snöringer per minut

Dimensions (HxWxD)

780 x 495 x 418 mm

Feed through depth (HxD)

150 x 250* mm
*350 or 600 mm optional

Push in

From left (standard) to right

Bordskiva

Rostfritt

Trigger

Table top switch*
*Top switch or photo cell optional

Åtdragning

Justerbar upp till 110 N

Typ av snöre

Cylastic PE, PSc 1300, 2K, 3K

El-anslutning

200-240 V / 50-60 Hz / 1 phase
100-120 V / 50-60 Hz / 1 phase
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Vikt

47 kg

Ljud

max. 57,2 dB
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- Rostfritt modell
- Vertikal eller uppochner utförande
- In och utgångar för PLC kommunikation
- Givare för snörslut
- Maskinbord på hjul

