Obwiązywanie ładunków
taśmą polipropylenową

Wiązarka Cyklop typ CI 85

do obwiązywania paczek, kartonów i pakietów

Wiązarka Cyklop typ CI 85 / CI 89
CI to rodzina automatycznych wiązarek przeznaczonych do zabezpieczania kartonów, paczek i wizązek za pomocą
taśmy polipropylenowej. Wysoka jakość wykonania i innowacyjne rozwiązania gwarantują wieloletnią bezproblemową
obsługę i pracę na najwyszych obrotach.
Już jako wyposażenie standardowe CI posiada to co w innych urządeniach
dostępne jest wyącznie za dopłatą:
- funkcja wyrzucania pustych opasek taśmy
- w przypadku zakłócenia automatyczne 3-krotne ponowne wprowadzanie
taśmy w prowadnicę = korekta błędów
- sterowanie mikroprocesorowe z diodową komunikacją poprawności
funkcjonowania podzespołów urządzenia = łatwy serwis
- klapki prowadnic ze stali nierdzewnej = długa żywotność i precyzja przy
pozycjonowaniu taśmy na paczce
- stalowe solidne kółka do przestawiania maszyny = mobilność
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Wiązarki CI posiadają wyjtkowy agregat, ktry podaje, ściąga, zgrzewa i
obcina taśmę. Jego elementy wykonane są z wysoko gatunkowej stali oraz
odlewów aluminiowych. Wszystkie części wykonane są z niespotykaną jak
dla takich urzdeń precyzją.
Główne korzyści dla użytkownika to:
- minimalne wymogi konserwacyjne = agregat nie wymaga smarowania
- wysoka odporność na zabrudzenia = mniej prac konserwacyjnych
- łatwy dostęp do koła podajcego
= łatwe usuwanie zanieczyszczeń
- praktycznie bezawaryjna praca przez kilka milionów cykli
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Parametry techniczne:
taśma
szerokość ramy
wysokość ramy
min. paczka
waga paczki
wydajność
siła naciągu
zasilanie
sterowania
waga maszyny
poziom hałasu

PP 5 / 9 - 12 mm
650 - 1.600 mm
500 - 1.200 mm
80 x 30 mm (szer. x wys.)
30 kg maksymalnie
do 40 cykli / minutę
50 - 800 N, regulowana
230 V, 1 Ph, 50 Hz
20 V
160 kg
78 - 85 dB (A)
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