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Ampag Boxer II

Plastbandningsmaskin

Den nya Ampag Boxer II för automatisk bandning av produkter med PP-band. Ampag Boxer II erbjuder samma kvalitet, hastighet
och pålitlighet som sin föregångare och har ett antal förbättringar. Maskinen är utrustad med borstlösa likströmsmotorer, vilket
resulterar i energibesparingar på mer än 20%. Motorn går inte längre kontinuerligt (stannar direkt i stand-by-läget) och är därför
också mycket tystare. Genom att använda likströmsmotorer med direktdrivning är det inte nödvändigt att använda kopplingar,
bromsar, remdrifter och andra delar. Detta innebär färre rörliga delar vilket ger lägre underhållskostnader.

Ampag Boxer II har automatisk bandmatare och en
bandslutsensor, så att byte av spole är väldigt enkelt.
Dessutom har maskinen ett system, om det uppstår ett
bandfel matas bandet automatiskt ut så att maskinen är
omedelbart bered för en ny cykel.

Optioner:
- Olika ramstorlekar
- Fotocell för start
- Rostfritt utförande
- Olika kommunikationslösningar

- KLICKA HÄR FÖR EN VIDEO PÅ AMPAG BOXER II –
Teknisk specifikation
Bandningskapacitet

upp till 55 bandninger per minut

Typ av band

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

Maskinmått (BxHxD)

1253 x (1403-1508) x 609 mm

Godsstorlek (BxH)

Min. 80 x 30 mm
Max. 620 x 480 mm*
* fler ramstorlekar finns

Godsvikt

Max. 40 Kg

Bandspole

Innerdiameter 200 mm
Ytterdiameter 450 mm
Bredd 200 mm
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Bandåtdragning

Upp till 450 N

Förslutning

Värmesvets

Uppvärmningstid

25 sekunder

Maskinvikt

Ca 138 kg
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Ampag Boxer II har i standardutförandet hjul, vilket
underlättar en flytt av maskinen och gör det enkel att
arbeta var du vill. Dessutom är arbetshöjden justerbar för
att skapa bättre ergonomi kring arbetsplatsen och en
inbyggd fotpedal för att starta bandningscykel ger ett
både bekvämt, snabbt och effektivt arbete. De rundade
bordsskivorna ger maskinen ett solitt och modernt
utseende.

