Ampag
Speed
OMSNOERINGSMACHINE

Ampag Speed

Omsnoeringsmachine

De Ampag Speed kenmerkt zich door zijn snelheid en kan tot wel 65 omsnoeringen per minuut uitvoeren. De machine is met name
geschikt voor het omsnoeren van grote aantallen kleine(re) pakketten. De Ampag Speed is flexibel inzetbaar met de 4 zwenkwielen
en de werkhoogte is instelbaar.
De machine is voorzien van ‘automatische bandinvoer’. Het omsnoeringband wordt vanaf de bandhaspel tussen de geleiderollen
in de machine gevoerd en na een druk op de startknop begint het invoeren automatisch. Elke medewerker kan dus eenvoudig het
band invoeren.

Eenvoudige bediening
De omsnoeringscyclus wordt gestart met een drukknop, voetschakelaar of
een optionele fotocel in het tafelblad. Eventuele misomsnoeringen worden
automatisch uitgeworpen, waardoor de volgende cyclus weer storingsvrij
kan worden uitgevoerd. Een sensor in de machine herkent wanneer de
bandrol leeg is. De Ampag Speed werpt zelf het resterende band uit, waarna de machine klaar is voor het invoeren van een nieuwe rol.
De afkoeltijd van de las wordt automatisch aangepast aan de ingestelde
bandspanning, zodat het openspringen van de las tot de verleden tijd
behoort.
Zo kan iedereen eenvoudig een kwalitatief goede omsnoering
uitvoeren!

< Klik hier voor een video van de Ampag Speed >
- Grotere boogmaat
- Tafelblad schakelaar

Technische gegevens:
Snelheid

Tot 60 omsnoeringen per minuut

Verbruiksmateriaal

PP: 5, 9 of 12 mm

Afmetingen (BxHxD)

840 x 1325 x 652 mm

Verpakkingsgrootte (BxH)

Min. 70 x 20 mm
Max. 550 x 400 mm*
* Grotere boogmaat beschikbaar

Pakketgewicht

Max. 40 Kg

Bandspoel afmeting

Kern 200 mm
Buitendiameter 420 mm
Breedte 190 mm

Ampag Speed 12 mm
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Bandspanning

Traploos instelbaar tot 450 N

Bandsluiting

Lastong

Opwarmtijd

25 seconden

Gewicht

157-166 kg
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