AKU SPONKOVAČKY NA KARTÓNY

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

DIGITÁLNE RIADENIE
- 3 módy použitia
- indikácia nabitia
- kontrola cyklu

MAN / SEMI / AUTO
Rôzne režimy práce

- jeden výstrel
- séria až 20 výstrelov
- aktivácia přiložením

2,6 Kg vrátane batérie
6000 výstrelov na 1 nabitie
2 senzory pre bezpečnosť
3 režimy sponkovania
5 výstrelov za sekundu
Li-Ion technológie BOSCH
Výborná rovnováha
Rychločistenie
Polohové lasery (vol.)

RYCHLE ČISTENIE
Jednoduchý systém
odstranenia spôn.
Vybratie zásobníka
bez nástrojov.

DETEKCIA SENZORMI
- senzor kartónu pod
sponkovačkou
- senzor prstu na
spúšti

www.kuda-packaging.com

ŠPECIFIKÁCIA JK c.561B a JK a.560B

Kartonážna sponkovačka
Operačné programy
Hmotnosť (vr. batérie)
Rozmery (v. x š. x d.)
Motor
Vibrácie
Doba cyklu
Kapacita zásobníka
Hlučnosť LPA / LWA / KWA
Nabíječka a batéria
Nabíjačka
Batéria
Čas nabíjania (80% / 100%)

c.561B

a.560B

MAN / SEMI / AUTO
2.7 kg
410 x 110 x 205 mm
Bezúdržbový bezkefkový
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 bezkefkový
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

Výstrelov na 1 nabitie
Použiteľné spony
Dĺžka nohy spony podľa verzie

až 6 000 výstrelov

c.561B verzia - 15 mm / 18mm
c.561B22 verzia - 22 mm
Šírka koruny 32 mm, drôt 0,9 x 1,9 mm
Veľkosť spony
Možnosti kontroly a špeciálne vlastnosti

až 6 000 výstrelov
a.560B verzia - 15mm / 18mm
b.560B22 verzia - 22 mm
Šírka koruny 35 mm, drôt 2,3 x 1,9 mm

Dĺžka nohy spony





Hĺbka preniknutia spony





Miera uzavretia spony





Režim práce MAN/SEMI/AUTO





Počet výstrelov v sérii





Zapnúť/vypnúť laser (vol.)





Oko pre zavesenie





Bezpečnostná páčka





POPIS

VOLITEĽNÉ VERZIE
Laserové navádzacie systémy
Najlepšie umiestnenie sponiek vďaka laserovým ukazovátkam.
Už nikdy nebudete sponkovať naslepo. Dokážete udržať líniu
sponkovania.

Unikátna aku sponkovačka na škatule z vlnitej
lepenky Vás vďaka batérii už nebude
obmedzovať ako pneumatické sponkovačky,
ktoré majú prívodnú hadiciu. Ergonomická
obsluha jednou rukou, digitálne senzory,
vysoký výkon, bezpečnosť je hlavnou výhodou
nad
mechanickými
alebo
bateriovými
strojčekmi na trhu. Na jedno nabitie
akumulátora budete schopní urobiť až 6000
spojov v závislosti na kvalite kartónu,
kondicii akumulátora a okolitej teploty.

Predný laser

Rychlé sponkovanie, prebalovanie na rôznych
miestach skladu, práce na miestach bez
rozvodov stlačeného vzduchu už nebude
problém.

Laser ukazujúci os spony.

Krížový laser

Laser ukazujúci os spony.
Bočné lasery ukazujúce úroveň spony.

Dovoz, predaj, dodávky ND a odborný servis:

KUDA PACKAGING
Lidická 308
CZ - 334 41 Dobřany

+420 607 237 237

www.kuda-packaging.com

