OR-T 200
Oppladbart stroppeverktøy for PP- og PET-bånd.
Strekker og sveiser båndet.
Båndspenningen kan innstilles fra 400–2000 N.

Dynamisk styrke

Fordeler med PET-bånd:

Elastisitet

Dynamisk styrke – energiabsorbering.
Båndets mulighet til å absorbere energi vil si
dets egenskap til å absorbere sjokkbelastninger
og bremse last i bevegelse.
PET-båndet har en høyere evne til å ta opp denne
energien enn motsvarende stålbånd.
Elastisitet – evne til å ”hente seg inn igjen”.
Et godt strukket PET–bånd har også evnen til ”hente”
tilbake noe av strekken, og beholde spenningen i
båndet selv om godset minsker i omfang.

• Dynamisk styrke – kombinasjonen mellom
bruddstyrke og elastisitet, gjør at båndet klarer
sjokkbelastninger og bevegelser i godset.
• God tilbaketrekkingsevne – båndet holder seg spent,
selv også på rundt gods som minsker i omkrets.
• Veier bare en femtedel av motsvarende stålbånd
– ressursbesparende og miljøvennlig.
• Værbestandig – PET-båndet er UV bestandig og
påvirkes ikke av fuktighet.
• Rent og rustfritt – skader ikke godset.
• Ingen skarpe kanter – sikrere pålegging – minsker
risikoen for arbeidsskader.
• Effektive verktøy og stroppemaskiner.

Eksempel på bruksområder
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OR-T 200 – Den nye generasjon
batteridrevet friksjonssveiseverktøy.
Strapping har aldri vært enklere.

Rask og enkel stropping

Manøvreres med en hånd

Lett og smidig

Hold begge båndene med venstre

Enklest mulig: Stramming, sveising

Markedets letteste verktøy i sin

hånd, og dra dem samtidig inn i

og kutting – alt med en hånd.

klasse – bare 3,9 kg inkl. batteri.

verktøyet.

Ergonomisk og velbalansert.

Touch-panel

Høyeffektiv sveising

Beskyttet batteri

Her justerer du båndspenningen,

Effektiv friksjonssveising. Bånd-

Kåpens utforming gjør at batteriet

sveisetid og leser av batteriets

styringer i verktøyet sikrer at

og dets festemekanisme beskyttes

ladenivå.

båndet ligger rett ved sveisingen.

mot støt.
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OR-T 200 - TEKNISKE DATA
Båndspenning:

40–200kp (400–2000 N),
justerbar

Vekt:

3,9 kg (inkl. batteri)

Sveis:

Høyeffektiv friksjonssveis

Batteri:

12V, 2,4 Ah
100 – 200 stroppinger pr.
lading

Lader:

Ladetid ca 60 min

Båndkvalitet:

PP eller PET

Båndbredde:

12–13 eller 15–16

Båndtykkelse:

PP-bånd 0,6–1,0 mm
PET-bånd 0,5–1,0 mm

Ekstrautstyr:

- ekstra batteri
- opphengsbøyle

Emballeringsprodukter AS
Østre Aker vei 90
Postboks 141 - Leirdal
1009 OSLO
Tel: 22 25 80 50
Fax: 22 25 80 56
info@emballeringsprodukter.no

UA-400 – avrullevogn for PP- og
PET-bånd med innerdiameter på
406 mm.

ARIOM Reklambyrå 04-0082

- sliteplate

