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Drtič vázací pásky UNIPACK
MODEL 300
Drtič "MODEL 300" je stroj pro sekání zbytků vázacích pásek.
UNIPACK MODEL 300 je stroj pro sekání ocelových a plastových vázacích pásek. Na obrázku je
zobrazen stroj vč. volitelného stojanu. Stroj dokáže sekat pásku na malé kousky, které jsou
skladnější než zbytkové úvazky. Redukcí objemu snížíte náklady na odvoz a skladování. Stroj
zredukuje skladovací objem použité vázací pásky o 95%. Stroj je vhodný pro průmyslové použití
pro svou velice robustní konstrukci.

Popis funkce
Po zapnutí stroje vložíme pásku do otvoru v
čele stroje. Stroj pásku posouvá a seká.
Kousky pásky ze stroje vypadávají otvorem ze
spodní části do připravené nádoby (nádoba
není součástí základní dodávky).

Výhody drtiče MODEL 300
ź podavač pásky s pohonem
ź vstupní trychtýř se záklopkou zpětného
rázu
ź motor TEFC Lincoln
ź nože je možno 4x otočit před výměnou
ź páka pro uvolnění podávání
ź rychlé sekání až 40m/min.

Technické parametry

MODEL 300

Maximální rozměr ocelové pásky

19 x 0.78 mm

Maximální rozměr plastové PET pásky

16 x 0.76 mm

Maximální rozměr plastové PP pásky

19x 1.27 mm

Instalovaný příkon stroje

0.37 kW

Rozměr hrdla

25 x 41 mm

Rychlost sekání

40.6 m/min

Sečná délka

cca 40 mm

Napájení

230V, 1Ph, 50 hz

Rozměry stroje bez stojanu

482š. x 482v. x 762d. mm

Hmotnost stroje bez stojanu

61 kg

Volitelné příslušenství

stojan, nádoba na odpad

Záruční a pozáruční servis zajišťuje tým servisních techniků UNIPACK. Stroj je certifikován GS, CE a
firma UNIPACK je držitelem certifikátu ISO 9001.
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Modelová řada drtičů UNIPACK

MODEL 300

MODEL 450WM

MODEL 450WM/XHD

MODEL 450WM Dual

pro plastové a ocelové pásky
do šířky 19mm

s širokou hubicí pro ocel.
pásky do 19 mm a všechny
šířky plastových pásek

s širokou hubicí pro ocel.
pásky do 25 mm a všechny
šířky plastových pásek

extra výkonný, vyrobený
speciálně pro všechny typy
PET pásek (ocel. do 25mm)

MODEL 510 XHD
drtič šrotu, lišt, lemování a
ocelové pásky do 32 mm

MODEL 517 XHD

MODEL 525

MODEL 5503 a 5703

výkonný drtič šrotu, lišt,
lemování, ocel. pouzder a
ocelové pásky do 38 mm

drtič s vysokou pevnosti v
tahu pro svazky a chomáče
z drátů

vhodný pro nejnáročnější
lineární recyklace zejména
komunikačních kabelů

* Maximální velikosti vázacích pásek jsou orientační. Při zmenšení tloušťky lze sekat širší pásku. Při
zmenšení šířky lze sekat tlustější pásku. Pro výběr správného drtiče prosím konatktujte prodejce
UNIPACK, který Vám doporučí vhodné řešení dle druhu, velikosti a typu drceného materiálu.
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