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Odwijaki do taśm bandowniczych są niewielkimi i niedrogimi urządzeniami, które
wydatnie ułatwiają proces wiązania ładunków.

ODWIJAKI
DO TAŚM BANDOWNICZYCH
PRZEGLĄD

Odwijaki do taśm bandowniczych zwiększają
komfort pracy, podczas spinania ładunków za
pomocą taśm bandowniczych. Zamocowane na
odwijakach taśmy umieszczone są tak, aby był do
nich łatwy dostęp, a przy okazji taśmy się nie
brudzą i nie plączą. Półeczka pozwala na
przechowywanie napinacza, taśm zaciskowych i
potrzebnych drobiazgów (nożyce do taśm, itp.).

Odwijak do taśm bandowniczych, IZI-600 ocynk, do taśm stalowych w nawoju wielorzędowym, wykonany ze stali ocynkowanej, średnica
wewnętrzna rolki = 406 mm, szerokość rolki ~ 65 mm

ODWIJAKI DO TAŚM BANDOWNICZYCH













Odwijak IZI H-84
Odwijak do taśm PP, PET i do taśm stalowych w nawoju oscylowanym (wielorzędowym)
Używany do taśm o wewnętrznej średnicy rolki równej 406 mm
Bardzo mocna i solidna konstrukcja, kółka ułatwiające przemieszczanie odwijaka, praktyczna półeczka na
napinacz i drobiazgi
Wielka śruba motylkowa pozwala łatwo zakładać talerze i regulować ich rozstaw
Bardzo dobra relacja ceny do jakości
Dzięki wyjątkowo solidnej konstrukcji odwijak wytrzyma wiele lat bezawaryjnej pracy













Odwijak IZI-600
IZI-600 – do taśm stalowych w nawoju wielorzędowym (oscylowanym)
Wykonanie – stal ocynkowana
Średnica wewnętrzna rolki = 406 mm
Szerokość rolki = ok. 65 mm
Hamulec powstrzymujący nadmiar taśmy, wygodna półeczka na wiązarkę i drobiazgi, masywne kółka
ułatwiające, poręczny uchwyt

Odwijak IZI-3
IZI-3 – do taśm poliestrowych (PET) i polipropylenowych (PP), szerokość rolki ~ 150 mm
Średnica wewnętrzna rolki = 406 mm
Hamulec powstrzymujący nadmiar taśmy, wygodna półeczka na wiązarkę i drobiazgi, masywne kółka
ułatwiające, poręczny uchwyt
Istnieje także wersja odwijaka wykonana ze stali ocynkowanej, określana jako IZI-3 OCYNK

Odwijak IZI-602 / IZI-603
Przeznaczenie: do taśm stalowych o nawoju wstęgowym
Maksymalna średnica rolki: 600 mm
Nośność wózka: 100 kg (dzięki konstrukcji z mocnej rury stalowej), gumowe koła mają szerokość 125 mm,
duża półeczka ułatwia przetrzymywanie narzędzi i drobiazgów
Odwijak IZI 602 jest przeznaczony do taśm o szerokości 16-19 mm
Odwijak IZI 603 jest przeznaczony do taśm o szerokości 25-32 mm
Taśma obraca się na łożyskach kulkowych, których w odwijaku jest 8 szt















Odwijak IZI-1
Lekki i bardzo popularny odwijak, przeznaczony do taśm poliestrowych miękkich i do taśm tkanych
Średnica wewnętrzna rolki: 76 mm
Solidna budowa
Łatwa zmiana rolki z taśmą
Duża półka na akcesoria
Odwijak IZI-200 / IZI-200 B
Oba odwijaki przeznaczone są do taśm polipropylenowych PP
IZI-200 (z lewej) posiada kółka, IZI-200 B – (z prawej) stopkę
Szerokość bębna rolki: 200 mm
Duża, metalowa, solidnie wykonana półeczka, pełne talerze (metalowe) nie
wyginają się i taśma nie zsuwa się i nie plącze
Gruba (25 mm), stalowa rama zapewnia stabilność wózka
Koła gumowe w modelu IZI 200 (125 mm średnicy) pozwalają łatwo
manipulować wózkiem nawet w trudnym terenie
Sprężynowy hamulec utrzymuje taśmę, by się nie plątała

