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STB
Batteridrivet  
stroppeverktøy  
for plastband

Innovativ
design

Økt 
produktivitet

Effektiv  
drift

Allsidig  
drift

Det ergonomiske designet 
kombinert med robust 

konstruksjon gir utmerket 
pålitelighet

Intuitive funksjoner for  
å sikre jevn drift under  

hele produksjonen

Grafisk grensesnitt  
med berøringsskjerm 

forenkler drift og 
rutinevedlikehold

Variable 
spenningsinnstillinger 

tillater endrede 
produksjonskrav
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STB  
Batteridrivet stroppever-
ktøy for plastbånd

Strapex STB kombinasjonsverktøy gir drift med høy hastighet 
og enestående ytelse for strapping med plastbånd. Verktøyet 
er komplett med intuitiv design og flere funksjoner som 
forbedrer ytelsen, og øker produktiviteten for en rekke ulike 
bruksområder – fra produkter som trenger minimalt spenning 
til produkter som trenger høy spenning.

Fordeler og funksjoner
¢Maksimerer pålitelighet 

En innebygget indikator for innretting av stroppene bekrefter 
at båndene er satt inn og riktig justert før man strammer. 
Dette minimaliserer antall feilplasserte sveisinga. I tillegg 
gir en sanntidsindikasjon om påført spenning ytterligere 
bekreftelse på nøyaktig utførelse av arbeidstrinnene.

¢Gir enklere drift 
STB har et intuitivt brukergrensesnitt der du raskt og 
enkelt kan justere innstillingene for å tilpasse båndene  
til produktendringer. For trykksensitive pakker kan 
spenningsnivåene justeres ved å trykke på en knapp. 

¢Reduserer tretthet for operatøren
En perfekt balansert design kombinert med drift med én 
knapp og justeringer med et berøringspanel gjør STB enkel 
å bruke. 

Høydepunkter
¢ Innovativ 

Enestående pålitelighet og topp ergonomi

 ■ Kvalitets verktøy. For lager/logistikk, produksjon og  
industri

 ■ Beskyttet design
 ■ Lav vekt og perfekt balansert

¢ Intuitiv 
Enkel og rask betjening og bruk

 ■ Justerbar strammehastighet med finger touch
 ■ Digitalt betjeningspanel med finger touch for betjening
 ■ Favoritt bandspenning

 

¢ Intelligent
Brukervennlige og enkle funksjoner

 ■ Direkte indikasjon av påført bandspenning
 ■ Elektronisk kontroll av stroppe prosessen
 ■ Indikator for riktig lassering av band i verktøyet


