SMG 50/55
SMG 10 maskiner
Effektive
zum Umreifen
forHochleistungs-Maschine
plastbånd
mit 5/6 mm Kunststoff-Schmalband

NEU

5 Highlights
Geschwindigkeit
· Bis zu 70
Umreifungen
pro Minute
Touchpanel
· Sehr einfache
Bedienung

SMG 50:
for 5 mm PP bånd
SMG 55:
for 9/12 mm PP bånd

Ny teknologi gjør det
mulig å benytte tynt
og smalt stroppebånd

Einfache
Technologie
· Wenige bewegliche
Teile
· Optimale
Zugänglichkeit
(ohne Werkzeuge)
Konstante
Spannung
· Für kleine bis
grosse Packgüter
· Für weiche und
harte Produkte
Ausziehbarer
Bandabroller
· Einfacher, schneller
Bandwechsel

Spar tid og penger med 5 mm plastbånd!

Maskiner med integrert conveyor
For nye eller eksisterende pakkelinjer

5 Fordeler

• Inntill 70 stropper
pr minutt
• Touch Panel:
Enkel justering av
stramming
• Enkel oppbygging, få
bevegelige deler
• Konstant stramming
for ulike produkter
• Enkelt å bytte bånd

Helautomat med stor kapasitet

Små produkter

Store produker

Lette

Tunge

Løse bunter

Kostnadseffektiv
Enkel betjening
Brukervennlig
• Lett å starte opp
• Bryterpanel:
Enkel start, ingen
spesialkunnskap er
nødvendig
• Enkel justering av
stramming med bryter –
forhåndsvalgte standard
program velges
• Hastighet på conveyor
justerbar
• Feilindikason på display
• Feilretting uten verktøy
Flere fordeler
• Høy fleksibilitet og
problemfri drift
• Automatisk treing
• Automatisk frigjøring
av bånd

Rimeligste type
stroppebånd
Benytt tynn PP bånd eller
5 mm PP bånd på SMG 50
i stedet for 9/12 mm bånd

• Båndet plasseres rett
på pakken ved hjelp av
fotocelle
• Robust og kompakt

• Ved stropping uten
pakke frigjøres båndet

Enkelt båndbytte
Kort stopp ved bytte av
båndrull grunnet rask
treing

Standard
stroppeprogram

Pass funksjon
uten stropping

Et bånd

Tre bånd

To bånd

Stropping av lange
kolli med lik
mellom bånd

Minimalt vedlikehold
Uten verkøy

Enkel rensing
Uten verkøy

Enkel å stille om for å møte ulike behov og
emballasjer
Tekniske data

Utstyr

Buntstopper
Trykkluftdrevet buntstopper,
for nøyaktig stropping av
bunter.

Pakkestopper
Justerbar stopper for
fronten på pakken.
Justerbar fra 85 - 125 mm.

Pressbøyler
Trykkluftdrevne. Bøyler med
press opp til 250 N, for å
holde lette pakker på plass
under stropping. Kan monteres på inngang-og/eller
utgangside av maskinen.
Luftforbruk ved (6 bar):
Opp til 300l/min.

Transport stop
Når det ikke er
pakke på banen
på inngangssiden
så stopper
transportbanene
automatisk. Starter når
neste pakke kommer.

Stropping
på midten
Pakkene
blir automatisk
stroppet Ipå midten
uavhengig av lengde.

Andre stramming
Dersom pakken er større
enn forhåndsjustert verdi
vil en ekstra stramming
aktiveres.

Trippel
rød, grøn, oransje
Maskinstatus og
driftsforstyrrelser.
Indikeres av
signallamper.

Maskiner
Dispenser posisjon
Sidemontert
Stroppinger per minutt
70*
Bøyle dimensjon
(bredde x høyde)		
650 x 500 mm
•
850 x 650 mm
• (A)
850 x 850 mm		
Conveyor høyde
720–950 mm
Elektrisk
230 V, 50 Hz,
115 V, 60Hz
Sramming, opp til
300 N
Sveis
30 s
Vekt, ca
240 kg
Romtemperatur
10–40°C
Relativ luftfuktighet
10–65%
Plastikk bånd PP
Bredde 5 mm
372.605.585
    9 mm		
   12 mm		
Båndrulll, inv/utvendig Ø 200/430 mm
Pakker
Min.bredde/høyde
Max.bredde/høyde

Min. lengde
Max. vekt
* Uten transport
Conveyor forlenger
Conveyor kan bli forlenget
på inngang utgansside med
120 mm på hver side.

Presis bånd-plassering
Paralleele bånd. Presis
plassering av stroppebånd
ved å flytte fotoceller til
korrekt posisjon.

Pakkehøyde
Er pakkens høyde over eller
under justeringen kommer
ingen stropp.

Potensialfrie signaler i
24 pin-plug
– Slutt bånd
– Forvarsel slutt bånd
– Automatsk drift
– Conveyor signal for
inngående (not capital
but small first letter)
– Telleverk

SMG 50 (A)

100 x 20 mm
Bøyle
dimensjon
under 50 mm
150 mm
35 kg

SMG 55 (A)

Sidemontert
70*

•
• (A)
• (A)
720–950 mm
230 V, 50 Hz,
115 V, 60Hz
450 N
30 s
240 kg
10–40°C
10–65%

371.609.545
371.612.533
200/430 mm

100 x 20 mm
Bøyle
dimensjon
under 50 mm
150 mm
35 kg

Strapex fordel
Maskin, bånd og service som en totalpakke
Riktig maskin
Grunnet fleksibel konstruksjon kan Strapex tilby løsninger som
er tilpasset den enkelte kundes behov.

Riktig stroppebånd
fra våre egne fabrikker
Et stort utvalg av stroppebånd produsert av plast (PP og PET)
hver med sine spesielle egenskaper sørger for at maskiner og
bånd gir den optimale løsningen!

Worldwide Sales and Service
Du mottar ekspertråd for å velge riktig løsning og reservedelspakke. Du er garantert tilgang på reservedeler i fremtiden.

Andre produkt for
• Maskiner for vertikal
og horisontal stropping
av pallegoods
• Semiautomatiske
maskiner og håndverktøy
for plastbånd
• Håndverktøy for stålbånd
• Strekkfilmmaskiner
for paller

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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