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Produktark

BRUKSOMRÅDER u

STROPPEMASKIN u Plastbånd u StraPack

•Produktnr:    546005
•Salgsenhet:   STK
•Bruttovekt:   200 kg

RQ 8 Y stroppemaskin
Strapack RQ-8Y stroppe maskin er optimalisert for produkter på en transportbånd linje. 
Rammen er rotert 90 grader i forholde til standard maskiner for å imøtekomme pakker som er 
høyere enn de er brede. Det er mange forskjellige ramme størrelser som gjør at denne model-
len håndteree et bredt spekter av produkter. Denne stroppe maskinen har et innovativt design 
som gjør det mulig for pålitelig drift og høyt volum emballasje. Plastbåndet blir automatisk 
matet inn i buen, og er godt festet rundt produktet.
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STROPPEMASKIN o Plastbånd o StraPack

Med låsing på siden vil RQ-8Y enkelt 
kunne settes inn i en eksisterende pak-
kelinje. Det kompakte designet gjør at 
det kun trengs 76mm avstand mellom 
2 transportører. Dette gjør det enkelt å 
trekke maskinen ut av banen ved vedli-
kehold og service.

Forskjellige opsjoner er tilgjengelige for 
enkelt å kunne integrere RQ-8Y inn i et 
banesystem. Et signal ved endt strop-
pesyklus starter opp transportørene. Et 
signal for at maskinen er tom for band 
varsler operatøren om at maskinen tren-
ger tilsyn. 

RQ-8Y er ideell for tunge produkter, da 
vekten aldri påvirker maskinen, men kun 
transportørene. I tillegg vil støv og annet 
avfall ikke komme inn I maskinen da 
denne star på siden av transportørene. 

Maskin dimensjon
 Bredde:   1500 mm.
 Høyde:   1722 mm.
 Dybde:   610 mm.
 Vekt:   200 kg.
Std. ramme:   600 x 850 mm (BxH)
Pakkestørrelse:   Maks: som rammen. Min: 30 x 100 mm (BxH)
Låsing:    Varmesveising
Bånd:    Polypropylen
Spole:   innv. dia. 200. Utv.dia. 450 mm. Bredde 200 mm.
Båndbredde:   5, 6, 9, 12 mm.
Båndstramming:   Opptil 80 kg.
Hastighet:   1,7 sekund/stropping. 35 stopper pr minutt
Strømforsyning:   110, 120, 200, 220, 240V 1-fas 50/60 Hz 0,65 KVA
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