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STRAPACK SQ-800S to maszyna, która jest następcą sprawdzonej RQ-8S. jest to
nowoczesna i niezawodna wiązarka ramowa, przeznaczona do małych paczek.

SQ-800S
AUTOMATYCZNA WIĄZARKA
DO MAŁYCH PACZEK

Japońska firma Strapack wprowadziła na rynek
nową wiązarkę ramową, przeznaczoną do
wiązania małych paczek. SQ-800S jest następcą
produkowanej przez wiele lat maszyny: RQ-8S.
Wiązarka wyposażona jest w bezszczotkowy
silnik prądu stałego i posiada zalety maszyn SQ800, takie jak samozakładanie taśmy, cofanie i
wyrzucanie pustych pętelek.

Na zdjęciu: wiązarka STRAPACK SQ-800S – automatyczna wiązarka stołowa, przeznaczona do wiązania małych paczek

STRAPACK SQ-800S






Możliwość wiązania małych paczek:
Maszyna jest przeznaczona do wiązania paczek,
pakietów i tworzenia wiązek o niewielkich rozmiarach.
Idealna do wiązania małych pakietów, plastikowych
rur, stalowych prętów, folii aluminiowej itp.
Najmniejsza paczka, możliwa do związania w maszynie
SQ-800S może mieć wymiary 40 x 30 mm {S x W].
Prędkość wiązania:
Standardowa prędkość wiązania to 54 cykle/minutę,
nawet przy zastosowaniu naciągania taśmy. Maszyna
jest gotowa do pracy w czasie krótszym, niż 25 sekund,
przyczyniając się znacznie do zwiększenia wydajności
linii pakujących.
Mniej pyłu i mniej ruchomych części, z
samosmarującą konstrukcją:
Ulepszona głowica zgrzewająca, wykorzystująca silniki
prądu stałego, oznacza mniej ruchomych części i mniej
pylenia z plastikowych taśm polipropylenowych.
Przyczynia się to również do zmniejszenia kosztów
przeznaczonych na naprawę i konserwację maszyny.
Charakterystyczna dla STRAPACKA, samosmarująca






konstrukcja zmniejsza również zużycie wiązarki,
ułatwia konserwację i zwiększa żywotność maszyny.
Opcje wyposażenia dodatkowego:
Maszyna może być wyposażona w dodatkowe opcje,
ułatwiające pracę operatora:
o Regulowana wysokość robocza – aby ułatwić
integrację z istniejącą linią pakującą.
o Włącznik nożny, pozwalający zachować
operatorowi wolne ręce.
o Licznik cykli wiązania.
Automatyczna wiązarka ramowa:
Maszyna SQ-800S jest wyposażona w silnik
bezszczotkowy. Jest na wskroś nowoczesna, posiada
takie rozwiązania ułatwiające pracę, jak:
o Mechanizm do samozakładania taśmy –
wystarczy tylko koniec taśmy wsunąć w
odpowiednią szczelinę
o Wycofywanie taśmy w przypadku zacięcia w
maszynie
o Wyrzucanie pustych pętelek – gdy zostanie
wykonany cykl wiązania bez potrzeby (gdy nie
ma paczki na blacie roboczym).

Dane techniczne:

Szerokość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Ciężar [kg]
Wysokość blatu roboczego [mm]
Maksymalna wielkość paczki [mm]
Wymiary

Minimalna wielkość paczki [mm]
Łączenie taśm / materiał taśmy
Szerokość taśmy [mm]
Maksymalny naciąg taśmy (*)
Zasilanie

Parametry wiązarki STRAPACK SQ-800S
ze standardową ramą 650 x 400 mm
1.254
1.304 mm (1.409 z opcjonalną regulacją wysokości blatu roboczego)
609
139
794 mm (899 z opcjonalną regulacją wysokości blatu roboczego)
620 x 380 [S x W]
Wymiary paczki: 40 x 30 [S x W]
Średnica rur/prętów: 30 mm x 2
Zgrzewanie / polipropylen
5, 6, 9, 12, 15½
784 N (80 kgf) / 450 N (46 kgf)
200-240V, 1 faza 50 / 60Hz, 0,74 KVA

(*) – Maszyna dostarczana ze specyfikacją CE oferuje inny maksymalny naciąg taśmy: 450 N (46 kgf) ze względu na standard bezpieczeństwa CE.

