


ErgoPack Air 713–580 / 726–580 / 745–580

Ergonomický systém páskování palet umístěných ve výšce.

Díky výškově nastavitelnému Air systému mohou být ergonomicky páskovány i palety umístěné ve výšce, a to ve vzpřímené poloze,
bez nutnosti ohýbání. Toto umožňuje patentovaný plovoucí dvojitý vodící řetěz, který lze plynule nastavit až do výšky 580 mm.
Kromě toho je u této verze zajištěna automatická detekce šířky palety ultrazvukovými snímači.

Vhodný pro páskování palet na dopravnících, zvedacích stolech a vozících různých druhů.

Rozměry:
vč. ovládacího panelu    bez obsluhovacího panelu
šířka:  1360 mm   1340 mm
hloubka: 1240 mm   1120 mm

výška min. (při minimální páskovací výšce):  1600 mm
výška max. (při maximální páskovací výšce):  1930 mm

Váha: 
280 kg (včetně akumulátoru a svařovací hlavy, bez vázací pásky)

Maximální rozměry palety:
šířka : 2,40 m*, výška: 2,00 m
* (samonosné až do vysunutí max. 2,00 m) 
Pro páskování nad 2 m je potřeba podpora ve vzdálenosti 1,0 m až 1,8 m. Do 2,40 m.

Minimální světlá výška:      50 mm 
Minimální světlá šířka:  180 mm

Maximální výškový rozdíl mezi podlahou a paletou: 
580 mm (volitelné nastavení na 680 mm)
Elektronicky nastavitelná výška v pěti uložitelných výškových polohách.

Vstupní napětí: 24 V DC 

Kompletně připravený k obsluze, včetně svařovací hlavy a výměnného akumulátoru,  
bez vázací pásky.

Nastavení rozsahu šířky palety:
a)manuálně
b)automatická detekce šířky ultrazvukovým snímačem

Displej:
barevný 4,3palcový displej se speciálním dotykovým displejem
umožňujícím práci v rukavicích.

Nabíječka: 
speciální ErgoPack Dual 3-step charger 2x 12 V

Akumulátor:  
24 V DC, Pb, doba nabíjení cca 8- 9 hod., cca 500 cyklů páskování na jedno nabití

Složení dvojitého vodícího řetězu: 
1. vodící řetěz: vysokopevnostní, vyztužen skelnými vlákny, speciální bezúdržbový řetěz
2. nosná část řetězu: tuhá speciální část řetězu z vysokopevnostních hliníkových
U-profilů. Spoje z legovaných ocelí šroubů a bezúdržbových, samomazných pouzder
slinutého bronzu.

Svařovací hlava:
ErgoPack Air 713–580:  šířka pásky  9 – 13 mm, do 1 200 N utahovací síly
ErgoPack Air 726–580:  šířka pásky 12 – 16 mm, do 2 500 N utahovací síly
ErgoPack Air 745–580:  šířka pásky 15 – 19 mm, do 4 500 N utahovací síly
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