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CT 305 TBR LÅDFÖRSLUTARE

Tejp används ofta för att försluta lådor inom förpackningsindustrin. Tejp är en viktig del för att hålla produkterna fria från skador
under lagring och transport, så de kommer fram till mottagaren i perfekt skick. Cyklops lådförslutare säkerställer en tillförlitlig och
effektiv applicering av tejpen och de är enkla att driftsätta och handha. De (semi-)automatiska maskinerna kan användas fristående
eller enkelt integreras ihop med andra Cyklop produkter i er förpackningslinje. 

CT 305 TBR är en automatisk lådförslutare för PP- eller
papperstejp som med övre och undre drivbälten är
anpassad för låga eller höga lådor med liten bottenyta. 

CT 305 TBR är en automatisk lådförslutare för PP- eller
papperstejp som med övre och undre drivbälten är
anpassad för låga eller höga lådor med liten bottenyta. 

Maskinen startas när en låda matas in till den.
Centreringsenheten och det övre tejphuvudet anpassar
sina positioner automatiskt efter lådans storlek, vilket är
till stor hjälp vid körning med blandade lådstorlekar. Detta
gör lådförslutningen enkel och effektiv. När en låda
kommer in i maskinen försluts den med tejp på ovansidan
och undersidan.De överliggande och underliggande
drivremmarna säkerställer en stabil transport och en
perfekt lådförslutning.

CT 305 TBR gör det möjligt att professionellt försluta
tusentals lådor varje dag. 

Tillval, exempel:
- hjul
- sensor för tejpbrott och tejpslut
- utdragbar saxrullbana

Standardversion av CT 305 TBR

Närbild på CT 305 TBR

Tekniska data: CT 305 TBR CT 305 TBR 65

Lådlängd (mm) 150 - ∞ 150 - ∞

Lådbredd (mm) 140 - 510 165 - 660

Höjd (mm) 100 - 510 110 - 660

Kapacitet (lådor/timme) upp till 450 lådor/timme

Förslutning topp och botten

Transporthöjd 650 - 750 mm

Transporthastighet 24 m/min

Tryckluft 6 bar

Luftförbrukning 5 Nl / cykel 7 Nl / cykel

Elanslutning 400V/50Hz/3-fas/0,22kW

Tejp PP- eller papperstejp

Tejpbredd 50 mm (tillval 75 mm)

Maskinmått LxWxH (mm)
1390x971x1629 1390x1121x1818

Maskinvikt (kg) 160 180
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