
SMG 20S/25S
Omsnøringsmaskiner med stor kapacitet
til omsnøring med plastbånd
For produkter til små og smalle

Spar penge med smalt plastbånd!



SMG 20S/25S

Make your products feel safe

www.strapex.com

Til små og store pakker

 5 Fordele

• Tilslut og tag i brug:
 Meget enkel betjening
• Mobil, klar til brug 
 overalt
• Indstillelig arbejdshøjde
• Alle betjeningsfunktioner
 via fodpedal

 Rentabel

• Stor anvendelighed
• Anvendelse af 5 eller 
 6 mm PP-smalbånd til 
 SMG 10 – alternativet til 
 9 eller 12 mm bånd
• Anvendelse af tynde 
 PP-bånd
• Servicevenlig

 Strapex fordelen

Strapex tilbyder en 
totalløsning med maskine, 
bånd og service

Brugervenlig

• Op til 70 omsnøringer
 pr. minut
• Touchpanel:
 Nem indstilling af 
 båndstramning
• Enkel teknologi, få 
 bevægelige dele
• Ensartet båndstramning 
 til små og store samt 
 bløde og hårde 
 produkter
• Hurtigt og nemt
 båndrulleskift

Nem indstilling af 
båndstramning ved 
hjælp af trykknap

Vedligeholdelse uden 
brug af værktøj

Let tilgængelig

Hurtigt og nemt
båndrulleskift

Optioner

Nr. 2 fodpedal 
til betjening på begge sider

Første omsnøring ved 
fotocelle

Rullebord
Let håndtering af tunge 
pakker

Pakkeanslag
til fastholdelse af  løse 
produkter

Fodkontakt
med beskyttel-
sesskærm

Båndrulleplacering Sidemonteret Sidemonteret
Kapacitet pr. minut, 
op til  70 omsnøringer 70 omsnøringer
Buedimensioner
500 x 400 mm 5 mm 9/12 mm
Bordhøjde 770–930 mm 770–930 mm
Elektrisk tilslutning 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz
  115 V, 60 Hz 115 V, 60 Hz
Båndstramning, op til 300 N 450 N
Svejsning 
Varmesvejsning 30 s 30 s
Vægt, ca  170 kg 190 kg

Plastikbånd (PP)
  5 x 0,40 mm  372.605.585
  9 x 0,45 mm Superflex   323.109.540
12 x 0,45 mm Superflex   323.112.534
Båndrulle, 
indvendig/udvendig Ø  200/430 mm 200/430 mm

Pakker
Min. bredde  50 x 5 mm 50 x 5 mm 
Max. vægt 35 kg 35 kg

Tekniske data SMG 20S SMG 25S
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En robust og kompakt
konstruktion

Som fritstående mas-
kine eller til integration 
i transportsystemer


