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PÁSKOVACÍ STROJE

TP-101PB
Průchozí automatický páskovací stroj TP-101PB.
Pracuje s PP páskou šíře 10 - 12 mm.
Dosahuje 20 úvazků / min.

Vlastnosti TP-101PB
Průchozí automatický páskovací stroj TP-101PB je zařazován do automatických linek s možností ovládání přísunového dopravníku. Pracovní plocha
stroje je opatřena hnanými pásy.
Proces páskování je řízen fotočidly, která jsou nastavitelná.
Stroj je vhodný do provozů s nízkou až střední četností páskování, umožňuje
nastavení 1 až 2 úvazků na jeden předmět s jejich přesným umístěním.
Četnost páskování závisí na velikosti a druhu páskovaných předmětů.
Stroj je vybaven plynulou regulací utahovací síly do 800 N.
Minimální rozměr páskovaného předmětu činí 100 x 30 mm (š x v), maximální
dle velikosti rámu. Výška pracovní dráhy 820 mm.
Předností stroje je možnost úpravy velikosti obvaděče, jednoduchá, robustní
konstrukce, dlouhá životnost a cenová dostunost.
TP-101PB je základní stroj pro běžné automatické provozy.

Postup při páskování
Páskovaný předmět je dopraven, po přísunovém dopravníku, do prostoru
páskování, kde fotočidla určí místo úvazku na předmětu, poté je provedeno
zapáskování a předmět posunut ze stroje nebo k druhému úvazku.

PP

Šířka pásky

10, 12 mm

Typ spojení pásky

svár

Četnost páskování

20 úvazků/min

Hmotnost

220 kg

Způsob utažení pásky

elektricky

Maximální utahovací síla

800 N

Příkon

1750 W

Napájení

400 V

PP vázací páska:
•
•
•
•

Technické parametry
Doporučená páska

Spotřební materiál

•
•
•
•
•
•

černá, bílá,
průměr dutinky 200 mm,
různá délka návinu,
dobře se přizpůsobuje tvaru páskovaného předmětu,
vázací pásky jsou ekologicky nezávadné, plně
recyklovatelné,
zvyšuje produktivitu práce,
má malou hmotnost,
při odběru 2 palet jednoho rozměru, je možné
dodat vázací pásku s potiskem (kromě pásky
šíře 5 mm),
při odběru 2 palet jednoho rozměru, lze dodat v
modré, žluté a červené barvě.

Galerie

Pracovní plocha s hnanými pásy

Odvíječ PP pásky
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