
 Ampag Kombi

BANDNINGSMASKIN OCH KARTONGFÖRSLUTARE



Ampag Kombi START
For boxes of same size

Semi-automatic case sealer CT 103 SD
with extended conveyors

Strapping machine CI 70 - 850x600

Siemens S7-1200 modular controller

Simple, manual adaptation to changing
box sizes

Ampag Kombi ADVANCED
For boxes of different size

AMPAG KOMBI BANDNINGSMASKIN OCH KARTONGFÖRSLUTARE

Automatic case sealer CT 105 SDR with
extended conveyors

Strapping machine Ampag Speed 850x600

Siemens S7-1200 modular controller

Ampag Kombi är en kombination av  Cyklops tejp och bandningsmaskin. Denna maskin kan integreras på ett optimalt sätt i er
förpackningslinje för förbättrad effektivitet.. Först försluts lådan upptill och undertill med tejp, sedan bandas lådan automatiskt.d.

Fördelar
- Tejpa och banda i en hantering
- Lådan tejpas upptill och undertill samtidigt
- Drivremmar för säker lådtransport
- Antal band och dess placering är båda inställbara

Automatic adaptation to changing box sizes

Ampag Kombi PRO
For boxes of different size
With active outlet

Automatic case sealer CT 105 SDR with
extended conveyors

- Säker och systematisk förpackning
- Effektiv och ergonomisk arbetsmijlö

Programval
1. Lådförslutning utan bandning
1. Förslutning med ett band  (position adjustable)
1. Lådförslutning med dubbelbandning 

Strapping machine Ampag Speed 850x600,
incl. powered conveyors on the outlet side

Siemens S7-1200 modular controller

Automatic adaptation to changing box sizes

< Click here for a video of the Ampag Kombi >

Technical data: Start Advanced Pro

Speed conveyor 23 meter / minute

Package size (mm)

Length (mm) 150 mm - ∞
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Width (mm) 110 - 500 mm 110 - 600 mm

Height (mm) 120 - 500 mm 120 - 600 mm

Package weight Max. 40 kg

Cyklop AB
Fågelviksvägen 9
145 53 Norsborg
Stockholm

08 – 503 05 300
www.cyklop.se
info@cyklop.se

https://www.youtube.com/watch?v=1LgBiT9dEhg&list=PLJYBtBkl0olwA1a-H8NtJ5gfAbyUJqRIh&index=6&t=0s

