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Lepicí stroj k zalepování kartonu
ROBOPAC StarTape

Lepicí stroj
ROBOPAC StarTape
ROBOPAC STARTAPE je komplexní systém zařízení pro zalepování kartonů.
Nejnovější řada lepiček STARTAPE slouží k zalepování kartonů PP nebo PVC samolepící přilnavou lepící páskou. Stroje mají 2 lepící
hlavy horní a dolní, ale lze je dodat pouze s horní nebo dolní hlavou. Dle hmotnosti produktu jsou dostupné verze s pásovým
pohonem nebo s intergovaným válečkovým dopravníkem. Stroje jsou charakteristické použitím kvalitních materiálů, konstrukční
vyspělostí lepící hlavy, spolehlivostí pohonné jednotky a bezúdržbovým provozem.
Stroj je certifikován GS, CE a firma ROBOPAC je certifikován ISO 9001. Záruční a pozáruční podpora 7/24 je zajišťěna servisními
techniky UNIPACK.

Modelová řada StarTape

StarTape M (50 a 65)
Pohon bočními pásky,
ruční nastavení formátu.

StarTape TBD
Pohon horními a spodními
pásky, ruční nastavení
formátu.

StarTape TBDA
Pohon horními a spodními
pásky, automatické nastavení
formátu.

StarTape CF
Pohon bočními pásky, ruční
nastavení formátu, automatické
uzavření horních klop

Technické parametry

StarTape-M 50
StarTape-M 65

StarTape-TBD

StarTape-TBDA

StarTape-CF

Min. rozměry kartonu š/v/d

110/110/150 mm

110/110/150 mm

110/110/150 mm

110/110/150 mm

Max. rozměry kartonu š/v/d

500/500/Ą mm -verze 50
650/650/Ą mm -verze 65

500/500/ Ą mm

500/500/ Ą mm

500/500/ Ą mm

Max. hmotnost produktu

50 kg

50 kg

50 kg

50 kg

Šířka hnacích pásů

80 mm (vol.120 mm)

80 mm (vol.120 mm)

80 mm

80 mm

Umístění hnacích pásků

boční

horní, spodní

horní, spodní

boční

Rychlost posuvu

22 m/min.

22 m/min.

22 m/min.

22 m/min.

2 lepící hlavy

horní/spodní (vol. jen horní)

horní/spodní (vol. horní)

horní/spodní (v. horní)

horní/spodní (vol.horní)

Šířka lepicí pásky

25-50mm(vol.50-75mm)

25-50mm(vol.50-75mm)

25-50mm

25-50mm

Přesah lepicí pásky

50-70 mm

50-70 mm

50-70 mm

50-70 mm

Napájení

380V, 3Ph, 50/60Hz

380V, 3Ph, 50/60Hz

380V, 3Ph, 50/60Hz

380V, 3Ph, 50/60Hz

Vnitřní/vnější průměr pásky

75/400 mm

75/400 mm

75/400 mm

75/400 mm

Druh použitelné lepicí pásky

PP, PVC

PP, PVC

PP, PVC

PP, PVC

Pracovní výška

560-860 mm

560-860 mm

560-860 mm

560-860 mm

Nastavení šířky kartonu

mechanické-klikou

mechanické-kolečky

pneumatické

mechanické-klikou

Nastavení výšky kartonu

mechanické-klikou

mechanické-klikou

pneumatické

mechanické-klikou
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Lepicí stroj
ROBOPAC StarTape
Výhody stroje StarTape CF

Detail horní lepící hlavy - mechanické
nastavení velikosti kartonu kolečkem

Pohon kartonové krabice bočními pásy mechanické nastavení velikosti kartonu klikou

Pneumatické uzavření horních
klop kartonu

Volitelné příslušenství
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

sada 4 koleček s brzdou
poháněné pásy o šířce 120 mm
uzavírač 3 horních klop kartonu - obsluha sklopí pouze 1 klopu a stroj zbylé 3 (pouze u verze StarTape M)
napájení - 220V, 1 fáze
poháněné páskové nebo válečkové dopravníky UNIPACK
posuvné stoly a roztažitelné válečkové dopravníky
boční vodící lišty - drží karton v dráze dopravníku
zákaznické řešení UNIPACK - návrh, výroba a dodávka automatické nebo poloautomatické balicí linky a dopravníkových tratí

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

Související produkty

Spotřební lepicí pásky s
možností opatřit potiskem

ROBOPAC STARBOX formovač kartonu

SUPERBOX-automatická
skládačka s lepením dna

MO-M-poloautomatický
páskovací stroj

MOSCA RO-M páskovací stroj s rámem

Roztažitelný rolničkový
nepoháněný dopravník

Poháněné dopravníky a
dopravníkové systémy
UNIPACK

Josef Kihlberg - ruční
mechanické a
pneumatické sponkovačky

ORGAPACK OR-T 250
- aku páskovačky

ROBOPAC ECOPLAT ovinovací stroje
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