


ErgoPack Air 712–580 / 725–580 / 740–580

Ergonomický systém na páskovanie vyvýšených paliet. 

Vyvýšené palety je možné páskovať ergonomicky a stáť pritom vzpriamene a bez predkláňania, pomocou výškovo nastaviteľného systému 
„Air“. Umožňuje to patentovaná, voľne pohyblivá, dvojitá článková reťaz, ktorá je voľne nastaviteľná až do výšky 580 mm. Systém Air auto-
maticky rozlíši šírku palety pomocou ultrazvukových senzorov.

Na páskovanie paliet na dopravníkoch, zdvíhacích plošinách, všetkých typoch vozíkov, atď.

Rozmery:
Vrátane kontrolného panelu   bez kontrolného panelu
Šírka: 1 360 mm    1 340 mm
Hĺbka: 1 240 mm    1 120 mm

Výška min. (nastavenie výšky v spodnej polohe) 1 600 mm
Výška max. (nastavenie výšky v hornej polohe) 1 930 mm

Hmotnosť: 
280 kg (vrátane batérie a zváracej hlavy, bez pásky)

Maximálne rozmery paliet:
Šírka: 2,40 m*, Výška: 2,00 m
* Samonosné do 2,00 m,
pre dlhšie palety sa vyžaduje oporný bod medzi 1,0 m a 1,8 m.

Minimálna svetlá výška priechodu:       50 mm 
Minimálna šírka priechodu:   180 mm

Maximálna vertikálna výška medzi podlahou a paletou:
580 mm (možná voliteľná úprava výšky až do 680 mm)
Elektronicky nastaviteľná výška a uloženie 5 výškových polôh. 

Prevádzkové napätie: 24 V DC 

Kompletne pripravený na použitie, vrátane zváracej hlavy a batérie, bez pásky.

Nastavenie šírky palety:
a)manuálne pomocou klávesnice
b)automatická detekcia šírky palety prostredníctvom ultrazvukového senzorového systému

Displej: 
4,3 palcový farebný displej so špeciálnou membránovou klávesnicou umožňujúcou ovláda-
nie v pracovných rukaviciach.

Nabíjačka: 
špeciálna ErgoPack Dual 3-Step Charger (2x12 V)

Batéria: 
24 V DC, olovená batéria, až 500 nabití, doba nabíjania okolo 8-9 hodín
až 500 páskovaní na jedno nabitie

Dvojitá článková reťaz  – zložená z: 
1. Vodiaca článková reťaz: vysokopevnostná, vystužená skleným vláknom, pevná pri vysú-
vaní, samomazacia, nevyžadujúca žiadnu údržbu.
2. Podporná článková reťaz: špeciálna reťaz pevná pri vysúvaní, vyrobená z vysoko pružných 
hliníkových U-profilov. Spoje vyrobené z čapov z legovanej ocele a zo samomazacích ložis-
kových puzdier zo spekaného bronzu, ktoré nevyžadujú žiadnu údržbu.

Zváracia hlava:
ErgoPack Air 712–580:    šírka pásky  9 až 13 mm, napínacia sila: 150 – 1 200 N
ErgoPack Air 725–580:    šírka pásky 12 až 16 mm, napínacia sila: 400 – 2 500 N
ErgoPack Air 740–580:    šírka pásky 16 až 19 mm, napínacia sila: 400 – 4 000 N

ErgoPack Slovakia, Tel.: +421 42 4313303, Fax: +421 42 4353243
info@ergopack-slovakia.sk, www.ergopack-slovakia.sk


