


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

Ergonomiczny system spinania wysoko stojących palet.

Wysoko stojącej palety również mogą być spinane ergonomicznie: w komfortowej pozycji pionowej, bez konieczności schylania się - za 
pomocą modułu “Air” z regulowaną wysokością. Jest to możliwe dzięki opatentowanej unoszącej się w górę podwójnej lancy łańcuchowej. 
Lanca łańcuchowa może być swobodnie regulowana do wysokości 580 mm. Ponadto, za pomocą dwóch ultradźwiękowych czujników, model 
„Air” automatycznie wykrywa szerokość palety.

Do spinania palet na: przenośnikach, przenośnikach stołowych, wszystkich rodzajach wózków itp.

Wymiary:
Włącznie z panelem sterowania    Bez panelu sterowania
Szerokość: 1360 mm    1340 mm
Grubość: 1240 mm    1120 mm

Wysokość min. (regulacja wysokości na spodzie): 1600 mm
Wysokość max. (regulacja wysokości na górze):  1930 mm

Waga: 
280 kg (włącznie z baterią oraz głowicą zgrzewającą, bez taśmy)

Maksymalne wymiary palety:
Szerokość: 2,40 m*, wysokość: 2,00 m
* Samonośna do 2,00 m,
Dla dłuższych palet potrzebny jest wspornik od 1,00 do 1,80 m do 2,40 m

Minimalny prześwit palety:      50 mm 
Minimalna szerokość prześwitu palety: 180 mm

Max. odległość w pionie pomiędzy podłogą, a paletą:
580 mm (opcjonalnie możliwe jest podniesienie do 680 mm)
Elektryczna regulacja wysokości z zapamiętaniem 5 wysokości

Napięcie zasilania: 24 V DC 

Kompletny, gotowy do użycia, zawierający głowicę zgrzewającą oraz baterię
(nie zawiera taśmy do spinania).

Dostosowanie szerokości palety:
a) ręczne za pomocą panelu sterowania
b) Automatyczne rozpoznawanie szerokości palety poprzez system czujników ul      
tradźwiękowych

Wyświetlacz:
kolorowy wyświetlacz 4,3 cala ze specjalną membranową klawiaturą do pracy w 
rękawicach roboczych

Ładowarka:
specjalna ładowarka ErgoPack Dual 3-Step (2x12 V)

Bateria: 
24 V DC, akumulator kwasowo-ołowiowy, do 500 cykli ładowania, czas ładowania 
około 8 – 9 godzin Pełne naładowanie baterii umożliwia wykonanie do 500 cykli pracy 
(spięcia palety)

Podwójna lanca łańcuchowa: 
Złożona z:
1. Lanca łańcuchowa: wytrzymała, wzmocniona włóknem szklanym, sztywna na stronie 
przedniej, samosmarująca się, nie wymaga konserwacji
2. Podajnik prowadzący lancę: wykonany ze sztywnych ceowników z aluminium. 
Łączenia ogniw przy pomocy stalowych nitów, niewymagających konserwacji nitów oraz 
tulei łożyskowych wykonanych ze spiekanego brązu.

Głowica zgrzewająca:
ErgoPack Air 713–580: 19 do 13 mm szerokość taśmy, siła naciągu: do 150 N – 1200 N
ErgoPack Air 726–580: 12 do 16 mm szerokość taśmy, siła naciągu: do 400 N – 2500 N
ErgoPack Air 745–580: 15 do 19 mm szerokość taśmy, siła naciągu: do 400 N – 4500 N

ErgoPack Polska, Telefon: +48 41 334 04 04, 
biuro@ergopack.pl, www.ergopack.pl V.1.1.0


