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STB  
Τσερκομηχανή χειρός 
για πλαστικά τσέρκια

Το συνδυαστικό εργαλείο Strapex STB για πλαστικά τσέρκια 
προσφέρει λειτουργία υψηλής ταχύτητας και απαράμιλλη 
απόδοση για εφαρμογές που απαιτούν πλαστικά τσέρκια. 
Ολοκληρωμένη με καινοτόμο σχεδιασμό και χαρακτηριστικά 
που ενισχύουν την πολλαπλή απόδοση, βελτιώνει την 
παραγωγικότητα για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών προϊόντων, 
από εκείνα που χρειάζονται ελάχιστη τάνυση σε αυτά που 
χρειάζονται μεγαλύτερη τάνυση.

Πλεονεκτήματα και χαρακτηριστικά
¢Μεγιστοποίηση αξιοπιστίας 

Ένας ενσωματωμένος δείκτης ευθυγράμμισης επιβεβαιώνει 
την ορθή εισαγωγή και ευθυγράμμιση του τσερκιού πριν 
από την τάνυση, γεγονός που αποτρέπει την εμφάνιση 
μετατοπισμένων συνδέσεων τσερκιού. Συνοδεύεται από 
δείκτη εφαρμοζόμενης τάνυσης σε πραγματικό χρόνο που 
παρέχει πρόσθετη επιβεβαίωση ακριβείας.

¢Απλουστευμένη λειτουργία 
Η STB περιλαμβάνει μια διαισθητική επιφάνεια διεπαφής 
που επιτρέπει τη γρήγορη πραγματοποίηση ρυθμίσεων 
με σκοπό την προσαρμογή σε αλλαγές στην παραγωγή 
άμεσα και εύκολα. Για συσκευασίες ευαίσθητες σε πίεση, τα 
επίπεδα τάνυσης μπορούν να ρυθμιστούν με το πάτημα ενός 
πλήκτρου.

¢Μειωμένη κόπωση χειριστή
Ο άψογος και ισορροπημένος σχεδιασμός με λειτουργία 
ενός πλήκτρου και οι ρυθμίσεις επιφάνειας αφής κάνουν τη 
λειτουργία της STB εύκολη. 

Highlights
¢ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

 ■ Αναγνώριση από την βιομηχανία για την άριστη 
ποιότητά τους

 ■ Προστατευτικός σχεδιασμός
 ■ Μικρό βάρος και ιδανική ισορροπία

¢ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΗ 
ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 ■ Μεταβλητή ταχύτητα τάνυσης ελεγχόμενη με πίεση του 
δάχτυλου

 ■ Ρυθμίσεις με ψηφιακή οθόνη αφής
 ■ Επιλεγμένη λειτουργία τσερκαρίσματος

 
¢ΕΞΥΠΝΗ

ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

 ■ Ηλεκτρονική ένδειξη ισχύος τάνυσης κατά τη λειτουργία
 ■ Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη διαδικασία τσερκαρίσματος
 ■ Ένδειξη ευθυγράμμισης τσερκιού


