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D Niezwykle Szybka
NajnowsŻej konstrukcji głowica ŻgrŻewająca urządzenia RQ7000 umoŻliwla
pracę z prędkością 60 spięó na minutę bez utraty Żadanej siły Uciągu taśmy.

tr Wysuwany zespół Rolki z Taśmą
NowoŻaprojektowany, Wsuwany do WnętŻa naszyny zespół (olki Ż taśmą
zapewn a łatwość iej Wymiany, oszczędzając nieŻbędną prŻestzeń'
Um]esŻczenie poruszające] się rolk Wewnątrz urządzen a lest gwaranc]ą
bezpiecznej pracy jej użytkownika'

Ll Automatyczne Usuwanie Pozostałości Taśmy
Po sxon(,,enlJ s'ę ldślT'y na 'ol' e masŻYna 5amoc/ynnle us 'wa ie'
pozostałość z magazynka, osŻczędzając czas i kon]ecŻnośĆ wykonywania tej
czynności prŻez operatora.

tl Dodalkowy silnik Uciągu Taśmy
Dodatkowy s]ln]k przeŻnacŻony do uc ągu taśmy el]minu]e ZL]Ź}Ą'anie się
takich elementów jak paski klinowe' Wałek sprŻęgieł 1td. gwaran1ując dłUgi
okres bezproblemowei eksploatacli.

LJ Elektromagnetyczne Hamowanie Rolki
obraca]ąca się rolka taŚmy ]est hamowana za pomocą hamulca
elektromagnetycznego a n e mechanicŻnego' Brak tradycyjnych,
zużywająaych się elemenlów ciernych wydatnle Żmniejsza częstot]iwośc
niezbędnego serWisoWania

J sŻybka Grzałka
Gotowość do pracy W czasie krótszym niż 20 sekund.
Zaproiektowana W sposób gwarantujący Wysoką wytrzymałośc zgrŻewu'
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SCANPACK Sp.J.
60-175 Poznań, Ul. zonkilowa 14. Telifax: 61 867 82 81 'Tel: 61 867 73 92

63-500 ostrzeszów. ul. Św. Mikołaja 25 E ' Tel: 62 586 01 1o'FaX: 62 586 01 11

E-mail: poznan@scanpack.pl . osttzeszow@scanpack.pl
lnternet: www.scanpack.pl . wwwzgrŻewarki.pl . wwwtasma.com.pl
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