AKU SPONKOVAČKY NA KARTONY

JK c.561B / JK a.560B
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIGITÁLNÍ ŘÍZENÍ
- 3 módy použití
- indikace nabití
- kontrola cyklu

MAN / SEMI / AUTO
Různé režimy práce
- jeden výstřel
- série až 20 výstřelů
- aktivace přiložením

RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ
Jednoduchý systém
odstranění spon.
Vyjmutí zásobníku
bez nástrojů.

2,6 Kg včetně baterie
6000 výstřelů na 1 nabití
2 senzory pro bezpečnost
3 režimy sponkování
5 výstřelů za sekundu
Li-Ion technologie BOSCH
Výborná rovnováha
Rychločištění
Polohové lasery (vol.)

DETEKCE SENZORY
- senzor kartonu pod
sponkovačkou
- senzor prstu na
spoušti

www.kuda-packaging.com

SPECIFIKACE JK c.561B a JK a.560B

Kartonážní sponkovačka
Operační módy
Hmotnost (vč. baterie)
Rozměry (v. x š. x d.)
Motor
Vibrace
Doba cyklu
Kapacita zásobníku
Hlučnost LPA / LWA / KWA
Nabíječka a baterie
Nabíječka
Baterie
Čas nabíjení (80% / 100%)

c.561B

a.560B

MAN / SEMI / AUTO
2.7 kg
410 x 110 x 205 mm
Bezúdržbový bezkartáčkový
ah < 2.5 m/s2
200 ms - 0,2 sekundy
150 Ks
77 dB (A) / 85 dB (A) / 2.5 dB

MAN / SEMI / AUTO
2.7 kg
410 x 110 x 205 mm
Bezúdržbový bezkartáčkový
ah < 2.5 m/s2
200 ms - 0,2 sekundy
100 Ks
77 dB (A) / 85 dB (A) / 2.5 dB

GAL 1230CV - 230V
BOSCH
Bosch Li-Ion 12V, 4.0Ah
ca. 60 / 80 min

GAL 1230CV - 230V
BOSCH
Bosch Li-Ion 12V, 4.0Ah
ca. 60 / 80 min

až 6 000 výstřelů

Výstřelů na 1 nabití
Použitelné spony
Délka nohy spony dle verze

c.561B verze - 15 mm / 18 mm
c.561B22 verze - 22 mm
Šířka koruny 32 mm, drát 0,9 x 1,9 mm
Velikost spony
Možnosti kontroly a speciální vlastnosti

až 6 000 výstřelů
a.560B verze - 15 mm / 18 mm
b.560B22 verze - 22 mm
Šířka koruny 35 mm, drát 2,3 x 1,9 mm

Délka nohy spony





Hloubka proniknutí spony





Míra uzavření spony





Režim práce MAN/SEMI/AUTO





Počet výstřelů v sérii





Zapnout/vypnout laser (vol.)





Oko pro zavěšení





Bezpečnostní páčka





POPIS

VOLITELNÉ VERZE
Laserové naváděcí systémy
Nejlepší umístění sponek díky laserovým ukazovátkům. Již nikdy
nebudete sponkovat naslepo. Dokážete udržet linii sponkování.

Unikátní aku sponkovačka na krabice z vlnité
lepenky Vás díky akumulátoru již nebude
omezovat jako pneumatické sponkovačky,
které mají přívodní hadici. Ergonomická
obsluha jednou rukou, digitální senzory,
vysoký výkon, bezpečnost je hlavní výhodou
nad mechanickými nebo bateriovými strojky
na trhu. Na jedno nabití akumulátoru budete
schopni udělat až 6000 spojů v závislosti na
kvalitě kartonu, kondici akumulátoru a okolní
teplotě.

Přední laser
Laser ukazující osu spony.

Rychlé sponkování, přebalování v různých
místech skladu, práce v místech bez rozvodů
stlačeného vzduchu už nebude problém.

Křížový laser
Laser ukazující osu spony.
Boční lasery ukazující úroveň spony.

Dovoz, prodej, dodávky ND a odborný servis:

KUDA PACKAGING
Lidická 308
CZ - 334 41 Dobřany

+420 607 237 237

www.kuda-packaging.com

