
Półautomatyczna maszyna spinająca
iQ-400 STRAPACK to nowa półautomatyczna maszyna spinająca o 2-trybowym systemie uciągu.
Prosty wybór jednego z nich, to bardzo szeroka gama możliwych zastosowań półautomatu. 

■ iQ-400 to mocna i wytrzymała maszyna, zaprojekto-
wana do pracy nawet w bardzo trudnych warunkach.

■ iQ-400 jest urządzeniem wyjątkowo cichym,
nadającym się także do zastosowań biurowych.

■ W porównaniu do modeli wcześniejszych, iQ-400 
posiada mniej części ruchomych, co czyni ją łatwiejszą
w codziennej obsłudze i tańszą w eksploatacji.

■ Najważniejsze podzespoły elektryczne umieszczone
zostały w zamkniętej obudowie wewnętrznej,
odseparowanej od mechanizmu głowicy.

■ iQ-400 może pracować na taśmach od 5 to 15.5mm
bez potrzeby wymiany części dodatkowych.

■ Tryb „torque tension*” to spinanie produktów wymagające
wyższych sił lub większej kompresji. Tryb „stroke tension**” 
jest szybszy i zalecany do produktów delikatnych.

■ Niewymagający narzędzi dostęp do najważniejszych
punktów regulacyjnych i krytycznych maszyny.

■ Odchylane blaty robocze, łatwe do zdemontowania dla
celów codziennej konserwacji.

■ Wersja z regulowanymi nogami jest możliwa na zamó-
wienie. Opcja ta umożliwia regulację wysokości 
roboczej blatu w zakresie od 775.5 do 925.5mm.

■ Osłony boczne oraz tylna (pomiędzy nogami) są
dostępne jako opcja dodatkowa.

iQ-400 
■ Standardowa Specyfikacja

Wymiary i specyfikacja mogą być przedmiotem zmian bez powiadomienia.Zastrzeżone prawa do modyfikacji.  © Strapack 

ISO 9001 and 14001 Certified  
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Wymiary

Szerokość 780mm 30-11/16in. 
Wysokość 777mm (incl. work guide) 30-9/16in. (incl. work guide) 
Głębokość 540mm 22-7/16in. 

Waga 56kg 124lbs. 
Wysokość blatu roboczego 752mm 29-5/8in. 
Minimalne wymiary paczki szer.100mm x wys.30mm W 3-7/8in. x H 1-1/8in. 

Zgrzew / Taśma / Rolka
zgrzew termiczny / taśma polipropylenowa

sredn.wewn.200 lub 230mm x szer.200mm

heat seal / polypropylene 

ID 8 or 9in. x 8in. 

Szerokość / Grubość taśmy 5, 6, 9, 12, 15.5mm / 0.45-0.7mm 1/4, 3/8, 1/2, 5/8in. / 0.017-0.027in. 
Siła uciągu taśmy płynnie regulowana max. do 392N (40kgf) Max. 88lbf 

Zasilanie 220-240V 1-fazowe 50/60Hz 0.25kW

■ Głowica z komponentów samosmarownych.
Brak pasków klinowych..

* torque tension - uciąg z pomiarem momentu siły
** stroke tension - uciąg z pomiarem długości cofanej taśmy
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