Datasheet P356
Univerzální pneumatický páskovač na PET pásku

Univerzální pneumatický páskovač na PET pásku

Výkonný pneumatický páskovač P356 je vhodný pro použití v kombinaci s polo-automatickými zaváděcími
stanicemi a pro stacionární páskování.
Osvědčená a robustní konstrukce strojů zajišťuje spolehlivý provoz v náročných podmínkách, ve všech průmyslových
odvětvích.
FROMM pneumatické páskovače, v kombinaci s moderní FROMM STARstrap™ páskou umožňují nahradit tradiční
ocelové pásky i v případě přepravy a zajištění těžkého zboží. Z této náhrady rezultuji většinou značné finanční úspory.
PET vázací páska má dík průtažnosti vysokou schopnost absorce nárazových šoků během přepravy a
manipulace zboží.
S Fromm P356 páskovačem může být použita plastová páska do šířky 19.0 mm a tloušťky 1.35 mm.
Jistota uzávěrů zaručena v závislosti na kvalitě pásky. Pnutí pásky dosáhne až 3700 N.
P356 je vhodný jen pro Polyester (PET) páskování.

Charakteristika

Typy pásek:
Rozměry pásky

Polyester (PET)
šířka:

16.0 – 19.0 mm

tloušťka:

0.40 – 1.35 mm

Hmotnost:

5.4 kg

Velikost paskovače:

D 335 x Š 107 x V 137 mm

Průměrná pevnost spoje:

ca. 75% (v závislosti na kvalitě pásky)

Spoj:

frikční svar

Napínací síla:

800 – 3700 N (nastavitelná)

Rychlost napínání:

ca. 250 mm/s

Max. tlak vzduchu:

6.0 bar / 87 psi

Závěsný držák dodán se strojem
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Výhody


Jednoduché zavedení pásku – oba pásky jsou vloženy společně



Čas k vytvoření uzávěru, napnutí pásku a napínací rychlosti jsou nastavitelné – což zaručuje vysokou účinnost
uzávěru a správné napnutí pásku. Výsledkem je dokonale zabezpečené zboží



Tloušťka pásku je nastavitelná, což umožňuje individuální nastavení pro konkrétní kvalitu použitého pásku



Pneumaticky poháněný, velmi spolehlivá a snadná údržba



Stlačený vzduch lze připojit ke stroji buď nahoře na krytu nebo v zadní části hlavní rukojeťi



Vhodná pro rozmanité aplikace díky použití univerzálního zavěšovacího držáku - k dispozici jako příslušenství



Balíčky s drsným a tvrdým povrchem - k dispozici je spodní ochraná deska jako příslušenství



Tento nástroj je ideální pro širokou škálu vertikálních a horizontálních páskovácích poloh.
Vhodný pro téměř všechny aplikace v různých průmyslových odvětvích.

Chart of types model P356

Číslo

šířka pásky tloušťka pásky max. napnutí

rychlost pnutí

mm

mm

N

49.0363 P356/16/0.65-1.05

16

0.65-1.05

3700

160

49.0364 P356/16/1.06-1.35

16

1.06-1.35

3700

160

49.0373 P356/19/0.40-0.64

19

0.40-0.64

3700

160

49.0374 P356/19/0.65-1.05

19

0.65-1.05

3700

160

49.0375 P356/19/1.06-1.35

19

1.06-1.35

3700

160

Accessories
P35.0148

spodní ochraná deska

19.9421

Tool promotional case for P355 / P356

mm/sec.

