Datasheet A301 / A412
Ruční napínač a uzavírací kleště na ocelovou pásku

Ruční napínač A301 a uzavírací kleště A412 na ocelovou pásku
je určený na ploché předměty a balíky.
Napínací cívkový systém umožňuje neomezeně dlouhou napínací vzdálenost a zaručuje napnutí
bez jakékoliv ztráty.
Pomocí uzavíracích kleští A412 se v jedné operaci vytvoří dvojitý zářezový uzávěr.
Ideálně zahnuté páky znemožňují sevření rukou a zaručují bezpečnou hospodářskou práci.

Characteristika A301 – ruční napínač pro ploché předměty

Doporučené typy pásků

Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm²

Rozměry pásky

šířka:

Váha

3.5 kg

Spony

polovičně otevřené nebo se překrývající se spony, viz tabulka spony

Uzávěr

Separátní ruční pouzdrové uzavírací kleště model A412

19.0 - 32.0

tloušťka: 0.63 – 1.00 mm

Výhody napínače A301
 Tento nástroj byl navržen pro ploché balíčky a předměty
 Napínací systém se zaváděcím kolem umožňuje neomezené navinutí pásku
 Pevné pnutí pásku bez ztráty napětí
 Dlouhá napínací rukojeť umožňuje vysoké a snadné napnutí pásku
 Vodítko pásku zabraňuje vysmeknutí pásku během pnutí

Datasheet A301 / A412
Ruční napínač a uzavírací kleště na ocelovou pásku

Characteristika A412 – Puzdrové uzavírací kleště
Doporučené typy pásků

Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm²

Rozměry pásky

šířka:

Váha

3.4 kg

Průměrná pevnost spony

ca. 75%

Typ spoje

dvojitý zářezový uzávěr

Spony

polovičně otevřené nebo se překrývající se spony, viz tabulka spony

Napínač

Separátní ruční napínač

19.0 - 32.0

tloušťka: 0.63 – 1.00 mm

A301

Výhody uzavíracích kleští A412





Bezpečný dvojitý zářezový uzávěr proveden jedním úderem
Instalovaný bezpečnostní západka záručuje perfektní spojení spony
Speciálně tvarované uzavírací páky (zhnuté) zaručují bezpečnou a hospodánou práci
(znemožňují sevření rukou).
Odstup určuje pryžový váleček na nižší páce, umisťuje páku do správné polohy vůči sponě
a umožňuje provést uzavírací proces oběma rukama

Přehled typů modelu

A301

Číslo.

Model

Uniflex a Ultraflex
šířka pásku mm

tloušťka mm

13.1210

A301/19/0.50-1.00

19

0.50-1.00

13.1220

A301/25/0.50-1.00

25

0.50-1.00

13.1230

A301/32/0.50-1.00

32

0.50-1.00

Přehled typů modelu
Číslo.

A412
Model

Šířka pásku mm

tloušťka mm
Uniflex

Utraflex

13.3301

A412/19/0.63-1.00/UNI/0.80-1.00/ULT

19

0.63-1.00

0.80-1.00

13.3302

A412/19/0.63/ULT

19

-

0.63

13.3305

A412/25/0.80-0.90

25

0.80-0.90

0.80-0.90

13.3306

A412/25/1.00/UNI

25

1.00

-

13.3310

A412/32/0.80-0.90

32

0.80-0.90

0.80-0.90

13.3311

A412/32/1.00/UNI

32

1.00

-

UNI = Standartní ocelová páska (Uniflex) do 850 N/mm2 / 123'000 psi
ULT = Vysoce trvanlivá páska „HIGH TENSION“ (Ultraflex)do 1100 N/mm 2 / 160'000 psi

Doporučené spony
Šířka mm Rozměr (š, d, t)
19
19 x 45 x 0.9
25
25 x 45 x 0.9
32
32 x 45 x 0.9
Pnucí síla sponového materiali: 600 N/ mm2

