SMG 20S/25S
Hoog rendement machines voor het
omsnoeren met kunststofband
Voor kleine en smalle pakgoederen

Minder kosten met dunne PP band!

SMG 20S/25S
Voor kleine en smalle pakgoederen
5 sterke punten

Gebruiksvriendelijk

Technische data

SMG 20S

SMG 25S

• tot 70 omsnoeringen
per minuut
• bandspanning eenvoudig
instelbaar
• eenvoudige techniek,
weinig bewegende delen
• constante bandspanning
voor een grote variatie
aan producten
• snel en gemakkelijk van
rol band verwisselen

• Plug & Play: eenvoudige
bediening
• mobiel inzetbaar
• verstelbare werkhoogte
• handen “vrij” door
bediening met
voetpedaal

Positie van afroller
Omsnoeringen/minuut
Afmetingen van de boog
(breedte x hoogte)
500 x 400 mm
Werkhoogte
Electrische voeding

Aan zijkant
70

Aan zijkant
70

5 mm
770–930 mm
230 V, 50 Hz
115 V, 60 Hz
300 N
30 s
170 kg

9/12 mm
770–930 mm
230 V, 50 Hz
115 V, 60 Hz
450 N
30 s
190 kg

•

•

Bandspanning
eenvoudig instelbaar
door één drukknop

Kostenbesparend

Strapex voordelen

Machine, omsnoeringsband
en service als totaalpakket

Robuste, kompakte
constructie

Eenvoudige bandwissel

Kunststofband (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
Diameter rol, binnen/buiten 200/430 mm 200/430 mm
Pakketten
Min. breedte x hoogte
Max. gewicht

50 x 5 mm
35 kg

50 x 5 mm
35 kg

Opties

Voor integratie in transportsystemen of als
vrijstaande machine

Optimale
toegankelijkheid

Gereedschapsvrij
onderhoud

2de voetpedaal
voor bediening aan beide
kanten
Pakketaanslag
voor exacte positionering
van losse pakketten

Voetpedaal
met beschermkap

Rollen tafel
voor eenvoudige behandeling van zware pakketten

Start omsnoeringscyclus
via fotocel

Make your products feel safe
www.strapex.com
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• hoge inzetbaarheid
• gebruik van 5 mm PP
band op SMG 20S als
economisch alternatief
voor 9/12 mm band
• gebruik van dunne PP
band
• onderhoudsvriendelijk

Bandspanning tot
Warmtelassluiting
Gewicht, ongeveer
Interface voor integratie in
bestaande productieinstallaties

