Máquinas isoladas para cintagem
com cintas plásticas

SMA 10

SMA 20

SMA 30

Soluções simples
Para departamentos de expedição com produtos
embalados de volume pequeno a médio
Modelo SMA 20
Máquina de utilização
simples para várias
aplicações
Ajustável em altura
Tensionamento da cinta
facilmente ajustável de
5-500 N
Utilização de cintas de
polipropileno com larguras
entre 6-12mm
Fácil mudança da bobina
Mobilidade máxima:
Equipada com rodas e
alimentação eléctrica
monofásica

Fácil utilização com
elevada velocidade de
cintagem
Ciclo de cintagem inicia
automaticamente após o
enfiamento da cinta

Versátil
Para expedição de pacotes
isolados ou em grupagem.
Protecção anti-roubo

Economia de energia e
de fácil manutenção
O motor desliga automaticamente no final de cada
ciclo de cintagem

Painel de controlo
intuitivo
Sem botões salientes

Especificações técnicas

Modelo SMA 10
Alternativa económica
adequada para departamentos de expedição
com embalagens de
pequenas dimensões

SMA 10

SMA 20

SMA 30

Número do artigo
351.530.001
351.400.001
350.500.001
Máquinas
Dimensões da máquina
– Largura x profundidade
900 x 600 mm
870 x 500 mm
1440 x 600 a
			
1840 x 600 mm
– Altura de trabalho
770 – 920 mm
700 – 830 mm
800 mm
– Dimensão do arco (L x A)		
650 x 600 mm
			  850 x 600 mm
			  850 x 800 mm
			
1050 x 800 mm
			
1250 x 800 mm
Peso
81 kg
68 kg
230 – 260 kg
Alimentação eléctrica
230 V, 50 Hz
230 V , 50 Hz
230 V, 50 Hz
115 V, 60 Hz
115 V, 60 Hz
115 V, 60 Hz
Consumo de energia
0,77 kW
0,3 kW
0,72 kW
Tensionamento da cinta,
totalmente ajustável
60 – 450 N
5 – 450 N
50 – 450 N
Número máx. de cintagens/min. 12
15
24
Início do ciclo de cintagem:
– Automático, após enfiamento
da cinta
•
•
– Pedal		
•
•
– Manual (botão de pressão)
•		
•
– Célula fotoeléctrica			
•
Soldadura a quente
•
•
•
Mesa de rolos			
•
Sistema automático
de enfiamento da cinta			
•
Dispositivo de ejecção
automática da argola de cinta
em caso de cintagem no vazio			
•
Cinta plástica
Tipo de cinta
Polipropileno (PP) Polipropileno (PP) Polipropileno (PP)
Largura da cinta
9/12/16 mm
6/12 mm
12 mm
Espessura da cinta
a partir de
a partir de
a partir de
0,45 – 0,75 mm 0,45 – 0,75 mm 0,6 mm
Ø interno da bobina
200 mm
200 mm
200 mm
Dimensões mín. das embalagens
Largura x altura, apróx.
50 x 30 mm
45 x 20 mm
100 x 30 mm

Modelo SMA 30
Máquina automática
para embalagens de
média dimensão
Para utilização como máquina isolada ou integrada em
sistemas de transportadores
Utilização simples
Sistema de enfiamento
simples
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