AKUMULÁTOROVÉ PÁSKOVAČE

OR-T 130 / 260 / 450
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ŠPECIFIKÁCIA
OR-T je najnovšia generácia akumulátorom napájaných páskovačov s poháňaným napínaním a frikčným
zváraním viazacej pásky pomocou trenia. Veľká sila a zároveň veľká rýchlosť uťahovania, odolnosť mechaniky
a jednoduché ovládanie, nemá v súčastnosti na celosvetovom trhu konkurenciu. Preskúmajte výhody
zariadenia a využite možnosť bezplatného predvedenia.
BEZKOMPROMISNÉ POHODLIE

ODOLNÁ KONŠTRUKCIA
•
•
•
•
•
•
•
•

špeciálne trvdé plasty
vysoká odolnosť pri páde
integrovaná oceľová oporná plôška
rukoväť držadla a bočná ochrana z gumy
zaguľatené hrany
bezkefkový motor MAXON
kovové tlačidlo zvárania
ochrana proti preťaženiu batérie,
motoru a elektroniky
• integrovaný odfuk prachu z pásky

•
•
•
•
•
•
•

nízká hmotnosť a kompaktný tvar
perfektné vyváženie strojčeka
variabilná rýchlosť napínánia
zavedenie typu „páska na pásku“
páskovanie jednou rukou
akustický signál konca cyklu a chyby
jednoduché snímání strojčeku zo silno
utiahnutých úväzkov
• akustický signál nesprávneho zavedenia
pásky

ŠPIČKOVÁ MECHANIKA
• navrhnutá a vyrobená vo Švajčiarsku
• vysoká rýchlosť sťahovania
• plávajúca čelusť pre páskovanie malých
produktov a vysokej napínacej sily
• tlačidlo zvárania nejde stlačiť nesprávne
• minimalizovaný počet dielov a šróbov
• triviálna výmena opotrebovaných dielov

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 rozsahy ťahu ( normal a soft )
3 operačné režímy ( auto/semi/man)
funkcia obľúbené nastavenie na 1 dotyk
indikacia skutočného ťahu páskovania
indikácia teploty batérie
indikácia režímu a rozsahu ťahu
elektronický zámok ovládacieho panelu
servisné stavy strojčeku na displej
indikácia počtu cyklov
automatický úsporný mód

BOSCH LI-ION TECHNÓGIA
•
•
•
•
•
•
•

DOTYKOVÁ OBRAZOVKA

batéria bez pamäťového efektu
možnosť dobíjania i nevybitého aku
standardný konektor BOSCH
rýchlonabíjanie s aktívnym chladením
4 x dlhšia životnost článkov
2 x viac cyklov na 1 nabitie
integrovaná ochrana aku

• Maximum informácií priamo na displeji
• Modré/zelené/oranžové/červené
podsvietenie pre indikáciu stavu
• Jednoduché ikony a textové informácie
• Výborná citlivosť na dotyk v rukavici
• Dobrá viditeľnosť

OR-T 130

OR-T 260

OR-T 450

370 x 141 x 135 mm

370 x 141 x 135 mm

370x143x135 mm

800 / 600 / 400

800 / 400 / 200

800 / 500 / 300

Sila napínania v režime SOFT

150 - 750 N

400 - 1360 N

400 - 1600 N

Sila napínania v režime NORMAL

400 - 1200 N

900 - 2500 N

1300 - 4500 N

Rýchlosť napínania

0 - 290 mm/s

0 - 220 mm/s

0 - 120 mm/s

3,6 Kg

3,8 Kg

4,3 Kg

Rozmery
Počet zväzkov na 1 nabitie (min./max.

Hmotnost včetně baterie
Materiál pásky
Hrúbkapásky
( Strojček nie je potrebné nastavovať. )
Šírka pásky
( Zmena rozsahu jednoduchým pridaním
vzdialeností)
Technológia akumulátoru
Rýchlosť nabíjania
Kapacita / napätie akumulátoru
Obsah dodávky

Objednávacie číslo
(výrobné nastavenie)

PP - polypropylenová páska / PET - polyesterová páska, hladká alebo s dezénom
0,4 - 0,8 mm PET
0,5 - 0,8 mm PP

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

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

9 - 10 mm
12 - 13 mm

12 - 13 mm
15 - 16 mm

15 - 16 mm
18 - 19 mm

BOSCH Li-Ion technológia = BOSCH nabíjačka + BOSCH akumulátor
35 min. na 100% kapacitu, 20 min. na 70% kapacitu
2 Ah / 18 V

2 Ah / 18 V

4 Ah / 18 V

strojček, nabíjačka, 1x aku
kefka, šróbovák, manuál,
sada vzdialeností 9-10 mm

sstrojček, nabíjačka, 1x aku
kefka, šróbovák, manuál,
sada vzdialeností 12-13 mm

strojček, nabíjačka, 1x aku
kefka, šróbovák, manuál,
sada vzdialeností15-16 mm

ORT13010 ( 10 mm)
ORT13013 ( 13 mm)

ORT26013 (13 mm)
ORT26016 (16 mm)

ORT45016 (16 mm)
ORT45019 (19 mm)
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APLIKÁCIA
Akumulátorové páskovačky OR-T sú vďaka svojej všestrannosti určené k transportnému
zaisteniu paliet, zväzkov, krabíc, stohov, cievok, rolí, dosiek, profilov, zmotkov, debien atp. v
expedíciách naprieč priemyselným spektrom.
Páskovačky rady OR-T pracujú s polyesterovými PET polypropylénovými PP páskami, ktoré
zvárajú pomocou frikčného zvaru. Frikčný zvar ORGAPACK prinesie až 85% pevnosti pásky.
OR-T 130 ULTRAĽAHKÁ PÁSKOVAČKA

Ľahké aplikácie a páskovanie nízko-gramážovými páskami. S páskovačkou
možno uťahovať PET pások s pevnosťou až 4000 N.
OR-T 260 UNIVERZÁLNA PÁSKOVAČKA

Ľahké a stredne ťažké aplikácie s možnosťou využitia širokého spektra
gramážou a rozmerov pások s pevnosťou až 7000 N.
OR-T 450 VÝNÍMOČNĚ SILNÁ PÁSKOVAČKA

Ťažké aplikácie páskovanie pevnostnými páskami s vysokými nárokmi na
vysoký ťah pre zaistenie stability páskovaného. Môžete používať pásky s
pevnosťou až 11 000 N.

POSTUP PÁSKOVANIA
Pásku zavediete okolo produktu. Uchopíte strojček, zovrite páčku pod držadlom a do
otvorenej štrbiny v strojčeku vložíte pásku. Ďalší postup páskovanie sa odvíja od
operačného režimu strojčeka, ktorý je nastavený na ovládacom paneli.
MANUÁLNY REŽÍM
Stlačíte pravé tlačidlo a držíte ho až do okamihu, keď strojček sám zastaví uťahovanie po
dosiahnutí nastaveného napätia. Opätovným stlačením tlačidla môžete pridať viac ťahu.
Ľavým tlačidlom zahájite zvarenie a odstrihnutie pásky.
POLOAUTOMATICKÝ REŽÍM
Stlačíte pravé tlačidlo a držíte ho až do okamihu, kedy sa strojček sám zastaví uťahovanie po
dosiahnutí nastaveného napätia. Napínanie môžete kedykoľvek prerušiť napr. Pre vloženie
ochranných rohov, tým že tlačidlo uvoľníte. Po dosiahnutí napätia strojček sám začne
zvarenie a odstrihnutie pásky.
AUTOMATICKÝ REŽÍM
Krátko stlačíte pravé tlačidlo. Tým zahájite páskovanie a strojček sám pásku utiahne na
prednastavené maximum, zvarí a odstrihne.
V okamihu, keď sa ozve akustický signál, svár dosiahol svoje pevnosti a strojček sa dá z
úväzku bezpečne sňať. V hlučnom prostredí možno kontrolovať vizuálne dokončenie
schladnutí sváru, pomocou digitálneho odpočítavania na displeji popr. podľa podsvietenie
dotykovej obrazovky.
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PRÍSLUŠENSTVO

Náhradný akumulátor BOSCH Li-Ion.
Obj. č. 2187.011 pro OR-T 130
Obj. č. 2187.011 pro OR-T 260

NabíjAčka BOSCH s aktivnym chladením Náhradný akumulátor BOSCH Li-Ion.
pre všetky typy akumulátorov OR-T.
Obj. č. 2187.003 pre OR-T 450
Obj. č. 2188.020

Záves pre pohodlné polohovanie pri práci
so záveseným strojčekom.

Ochranný kryt panelu brániaci
poškriabaniu a znižujúci riziko
poškodenia.
Obj. č. 2189.011

Ochranná plôška proti opotrebovaniu
korpusu pri odkladaní strojčeka na drsné
povrchy.
Obj. č. 2189.010

Ucelený sortiment PP viazacích pások pre
prácu s páskovačku ORGAPACK Vám
ponúkneme podľa Vašich potrieb.

Kovový vyvažovač hmotnosti s reguláciou

Otočné oceľové rameno pre zavesenie
páskovačky s možnosťou upevnenia na
stenu / stĺpik s vysadením až 1200mm.
Obj. č. RAM1200

Ucelený sortiment PET viazacích pásiek
pre prácu s páskovačkami ORGAPACK
Vám ponúkneme podľa Vašich potrieb.

Prevliekač pásky skrz paletu s
oceľovými svorníkmi na koncoch pre
zaháknutie pásky. Dĺžka 1200 mm.
Obj. č.: PR1200

Obj. č. 2189.012

Predaj zariadení , dodanie ND, odborný servis:

pre zavesenie páskov.strojčeka.
Obj. č. T9321 pro OR-T 130/260
Obj. č. T9322 pro OR-T 450

Stabilný odvíjač PP / PET pásikov s dutinou 200/405
mm vybavený brzdou odvíjanie, oceľ.konštrukciou,
pojazdom a vreckom na páskovačku.
Obj. č.: OP405PRO
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