AKUMULÁTOROVÉ PÁSKOVAČE

OR-T 120 / 250 / 400
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SPECIFIKACE
OR-T je nejnovější generace akumulátorem napájených páskovačů s poháněným napínáním a frikčním svařováním vázací pásky. Velká
síla a současně velká rychlost utahování, odolnost mechaniky a jednoduché ovládání nemá v současné době na celosvětovém trhu
konkurenci. Prozkoumejte výhody zařízení a využijte možnost bezplatného předvedení .

ODOLNÁ KONSTRUKCE
•
•
•
•
•
•
•
•

speciální houževnaté plasty
vysoká odolnost při pádu
integrovaná ocelová opěrná ploška
grip držadla a boční ochrana z gumy
zakulacené hrany
bezkartáčkový motor MAXON
kovové tlačítko svařování
ochrana proti přetížení baterie,
motoru a elektroniky

BEZKOMPROMISNÍ POHODLÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

ŠPIČKOVÁ MECHANIKA
• navržena a vyrobena ve Švýcarsku
• vysoká rychlost utahování
• plovoucí čelist pro páskování malých
produktů a vysoké napínací síly
• tlačítko svařování nelze špatně zmáčkout
• minimalizovaný počet dílů a šroubů
• triviální výměna opotřebených dílů

nízká hmotnost
perfektní vyvážení strojku
kompaktní tvar
zavedení typu „páska na pásku“
páskování jednou rukou
akustický signál konce cyklu a chyby
jednoduchý a přehledný displej
snadné snímání strojku ze silně
utažených úvazků

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 rozsahy tahu ( normal a soft )
3 operační režimy použití
LED kontrolky stavu baterie
indikace aktuální síly napnutí
indikace režimu a rozsahu tahu
elektronický zámek ovládacího panelu
servisní stavy strojku na displej
indikace počtu cyklů
automatický úsporný mód

BOSCH LI-ION TECHNOLOGIE
•
•
•
•
•
•

baterie bez paměťového efektu
možnost dobíjení i nevybitého aku
standardní konektor BOSCH
rychlonabíjení s aktivním chlazením
4 x delší životnost článků
2 x více cyklů na 1 nabití

NAPÁJENÍ Z ELEKTRICKÉ SÍTĚ
Místo aku použijte volitelný síťový adaptér a
páskujte bez baterií pomocí 220V elektrické
sítě, což je provozně levnější pohon než
stlačený vzduch nebo baterie. Ušetříte za
baterie a nemusíte nabíjet !

OR-T 120

OR-T 250

OR-T 400

320 x 138 x 148 mm

334 x 138 x 148 mm

334x138x148 mm

200 - 300

200 - 400

180 - 300

Síla napínání v režimu SOFT

150 - 750 N

400 - 1500 N

400 - 1600 N

Síla napínání v režimu NORMAL

400 - 1200 N

900 - 2500 N

1200 - 4000 N

220 mm/s

220 mm/s

175 mm/s

3,4 Kg

3,9 Kg

4,2 Kg

Rozměry
Počet vazk ů na 1 nabití

Rychlost napínání
Hmotnost včetně baterie
Materiál pásky

PP - polypropylenová páska / PET - polyesterová páska, hladká nebo s dezénem

Tloušťka pásky
( Strojek není třeba nastavovat. )

0,35 - 0,85 mm PET
0,45 - 0,85 mm PP

0,5 - 1,0 mm PET
0,5 - 1,0 mm PP

0,8 - 1,3 mm PET
0,8 - 1,0 mm PP

9 - 11 mm
12 - 13 mm

9 - 11 mm (vol.)
12 - 13 mm
15 - 16 mm

15 - 16 mm
18 - 19 mm

Šířka pásky
( Změna rozsahu jednoduchým přidáním
distancí)
Technologie akumulátoru
Rychlost nabíjení
Kapacita / napětí akumulátoru
Obsah dodávky

Objednací číslo
(výrobní nastavení)

BOSCH Li-Ion technologie = BOSCH nabíječ + BOSCH akumulátor
45 min. na 100% kapacitu, 20 min. na 70% kapacitu
1,3 Ah / 14,4 V

2,6 Ah / 14,4 V

2,6 Ah / 18 V

strojek, nabíječ, 1x aku
kartáč, šroubovák, manuál

strojek, nabíječ, 1x aku
kartáč, šroubovák, manuál,
sada distancí 12-13 mm

strojek, nabíječ, 2x aku
kartáč, šroubovák, manuál,
sada distancí 15-16 mm

2180.358

2180.178 (13 mm)
2180.158 (16 mm)

2180.258 (16 mm)
2180.268 (19 mm)
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APLIKACE
Akumulátorové páskovačky OR-T jsou díky své všestrannosti určeny k transportnímu
zajištění palet, svazků, krabic, stohů, cívek, rolí, desek, profilů, smotků, beden atp. v
expedicích napříč průmyslovým spektrem.
Páskovačky řady OR-T pracují s polyesterovými PET a polypropylenovými PP páskami, které
svařují pomocí frikčního sváru. Frikční svár ORGAPACK přenese až 85% pevnosti pásky.
OR-T 120 ULTRALEHKÁ PÁSKOVAČKA
Lehké aplikace a páskování nízkogramážovými páskami. S páskovačkou lze utahovat PET
pásky s pevností až 4000 N.
OR-T 250 UNIVERZÁLNÍ PÁSKOVAČKA
Lehké a středně těžké aplikace s možností využití širokého spektra gramáží a rozměrů
pásek s pevností až 7000 N.
OR-T 400 VYNÍMEČNĚ SILNÁ PÁSKOVAČKA
Těžké aplikace páskování pevnostními páskami s vysokými nároky na vysoký tah pro
zajištění stability páskovaného. Můžete používat pásky s pevností až 11 000 N.

POSTUP PÁSKOVÁNÍ
Pásku zavedete kolem produktu. Uchopíte strojek, sevřete páčku pod držadlem a do
otevřené štěrbiny ve strojku vložíte pásku. Další postup páskování se odvíjí od operačního
režimu strojku, který je nastaven na ovládacím panelu.
REŽIM MANUÁLNÍ
Stisknete žluté tlačítko a držíte jej až do okamžiku, kdy strojek sám zastaví utahování po
dosažením nastaveného napětí. Opětovným stlačením tlačítka můžete přidat více tahu.
Stříbrným tlačítkem zahájíte svaření a odstřižení pásky.
REŽIM POLOAUTOMATICKÝ
Stisknete žluté tlačítko a držíte jej až do okamžiku, kdy se strojek sám zastaví utahování po
dosažením nastaveného napětí. Napínání můžete kdykoli přerušit např. pro vložení
ochranných rohů, tím že tlačítko uvolníte. Po dosažení napětí strojek sám zahájí svaření a
odstřižení pásky.
REŽIM AUTOMATICKÝ
Krátce stisknete žluté tlačítko. Tím zahájíte páskování a strojek sám pásku utáhne na
přednastavené maximum, svaří a odstřihne.
V okamžiku, kdy se ozve akustický signál, svár dosáhl své pevnosti a strojek lze z úvazku
bezpečně sejmout. V hlučném prostředí lze kontrolovat vizuálně dokončení schladnutí sváru,
pomocí digitálního odpočítávání na displeji popř. dle rozsvícení LED indikátoru.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náhradní akumulátor BOSCH Li-Ion.
Obj. č. 2187.004 pro OR-T 120
Obj. č. 2187.001 pro OR-T 250
Obj. č. 2187.003 pro OR-T 400

Nabíječka BOSCH s aktivním chlazením Adaptér pro připojení a pohon páskovačky z
pro všechny typy akumulátorů OR-T.
elektrické sítě 220V.
Obj. č. 2188.001
Obj. č. 2188.011 pro OR-T 250/400

Závěs pro pohodlné polohování při práci se Ochranný kryt panelu bránící poškrábání Ochranná ploška proti opotřebování korpusu
při odkládání strojku na drsné povrchy.
zavěšeným strojkem.
a snižující riziko poškození.
Obj. č. 2189.002
Obj. č. 2189.001
Obj. č. 2189.003

Sada distancí pro pásky o šířce 9 - 11 mm.
Obj. č.2189.004 pro OR-T 250

Kovový vyvažovač hmotnosti s regulací
pro zavěšení páskovacího strojku.
Obj. č. T9321 pro OR-T 120/250
Obj. č. T9322 pro OR-T 400

Otočné ocelové rameno pro zavěšení
páskovačky s možností upevnění na
stěnu/sloupek s vysazením až 1200mm.
Obj. č. RAM1200

Ucelený sortiment PP/PET vázacích pásek Provlékač pásky skrz paletu s ocelovými
pro práci s páskovačkami ORGAPACK Vám svorníky na koncích pro zaháknutí
nabídneme v závislosti na Vašich potřebách. pásky. Délka 1200 mm.
Obj. č.: PR1200

Odvíječ pásků s dutinou 405 mm vybavený
brzdou odvíjení. Ocelová konstrukce s
pojezdem a kapsou na páskovačku. Velká
kola s kovovými disky. Výborná stabilita.
Obj. č.: OP405PRO

Prodej zařízení, dodávky ND, odborný servis:

KUDA PACKAGING
Lidická 308
CZ - 33441 Dobřany
INFOLINKA +420 607 237 237
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