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STB
Echipament de  
ambalat cu banda 
din plastic

Design  
inovator

Crește 
productivitatea

Simplifică 
funcționarea

Versatilitate 
operațională

Designul ergonomic, 
combinat cu o construcție 
robustă, oferă o fiabilitate 

remarcabilă

Caracteristici intuitive 
pentru a asigura 

funcționarea consecventă 
pe toată durata producției

Interfața grafică complet 
tactilă simplifică 
funcționarea și 

întreținerea de rutină

Setările de tensiune 
variabilă permit 

modificarea cerințelor  
de producție
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STB  
Echipament de ambalat  
cu banda din plastic 

Instrumentul combinat de înfășurare cu curele din plastic 
Strapex STB oferă funcționare de mare viteză și performanță 
fără paralel pentru aplicațiile de înfășurare cu curele din 
plastic. Fiind completat de un design intuitiv și multiple 
caracteristici de îmbunătățire a performanței, acesta crește 
productivitatea pentru o gamă largă de aplicații de produse, 
de la cele care necesită tensionare minimă, până la cele care 
necesită tensionare mai mare.

Beneficii și caracteristici
¢Maximizează fiabilitatea 

Un indicator încorporat pentru alinierea curelei confirmă 
faptul că cureaua este introdusă și aliniată corespunzător 
înaintea tensionării, minimizând apariția de îmbinări de 
curele nealiniate. Suplimentar, un indicator în timp real al 
tensionării aplicate oferă o confirmare suplimentară privind 
precizia procesului.

¢Simplifică funcționarea 
BXT3 încorporează o interfață de utilizator intuitivă, care 
permite ajustări rapide ale reglajului pentru adaptarea 
rapidă și ușoară la modificările din producție. Pentru 
pachetele sensibile la presiune, nivelurile de tensionare pot fi 
ajustate prin apăsarea unui buton. 

¢Reduce oboseala operatorului
Designul perfect echilibrat combinat cu operarea cu un 
singur buton și ajustări prin padul tactil simplifică utilizarea 
BXT3.

Caracteristici deosebite
¢ Inovator 

Pentru fiabilitate inalta si ergonomie de top

 ■ Aparat de calitate superioara testata in industrie
 ■ Design ce protejeaza aparatul
 ■ Masa redusa si echilibrare perfecta

¢ Intuitiv 
Pentru functionare simpla si rapida

 ■ Viteza variabila a tensionarii controlata prin apasarea cu 
degetul

 ■ Interfata digitala a utilizatorului cu ajustarea touchpad-ului
 ■ Functie pentru legare favorita

 

¢ Inteligent
Pentru performanta excelentasi sustinuta

 ■ Indicarea in timp real a fortei de tensionare aplicate
 ■ Proces de legare controlat electronic
 ■ Indicatie a alinierii benzii


