BXT2

Batteridrivet bandningsverktyg

För Polypropylen och Polyesterband 13-19 mm

Snabb hantering var som helst
inget behov av strömtillförsel

Högpresterande
automatiskt eller manuellt läge

Lätthanterlig
användarvänlig

Kostnadseffektivt ägande
senaste teknologin, högkvalitativa material

Miljövänlig och energibesparande
bärbart system ger högre effektivitet

Lithium-Ion batteri
uppladdningsbart – längre livstid

BXT2

Batteridrivet bandningsverktyg

För användning
med Signode Dylastic
Polypropylen och Tenax®
Polyesterband
För Polypropylen
och Polyesterband
13-19
mm
Design, funktion och användning

Elektronisk manöverpanel

BXT2 erbjuder alla fördelar från Signodes erkända
batteridrivna verktygslinje – men är snabbare, enklare
att använda och har högre kapacitet än någonsin.
Designad för att vara kostnadseffektiv, solid och
pålitlig, kännetecknas BXT2 av ”Hypercharge
Technology”, vilket möjliggör laddning av BOSCH
batteriet när som helst, och med bara 15 minuters
laddning återfår batteriet 75-80% av den totala kraften.
Dessutom bibehåller BXT2 max bandsträckning även
vid låg batterinivå.
BXT2 är extremt bekväm att använda, tack vare sin
ergonomiska design och låga vikt, och klarar enkelt av
även de mest krävande applikationer.

Bandspänning och svetsstyrka regleras
enkelt via den elektroniska
manöverpanelen. Bandspänning och
svetstid kan programmeras för att
säkerställa jämn prestanda och
eliminera eventuella skaderisker.

Automatiskt svetsningssystem
BXT2 har tre olika lägen; manuell
bandsträckning och tryckknapp för
svetsning, halvautomatisk med
tryckknappar för bandsträckning och
svetsning, helautomatisk med en enda
knapp som sköter hela processen.

Bandspänning och svetsstyrka kan enkelt justeras via
den elektroniska manöverpanelen.
Det förbättrade systemet av bandsträckning möjliggör
även bandning av mindre förpackningar, och det
patenterade automatiska svetsningssystemet erbjuder
ett val mellan manuell, halvautomatisk och
helautomatisk hantering.

Snabb och precis svetsning
Systemet för svetsning av bandet
baseras på Signode’s erkända
friktionsplombering, något som ger
märkbart högre produktivitet, samtidigt
som det reducerar komponentslitaget.

Specifikation
Band
Banddimension
Bandtjocklek
Svetsstyrka
Bandspänning
Bandningshastighet
Vikt
Längd x bredd x höjd
Batteri
Antal bandningar
Laddare
Uppladdningstid

BXT2 13-16 mm
PP / PET
13-16 mm
0,5 - 1,0 mm
75 - 85 %
0 - 2500 N
220 mm/sek
3,9 kg
334 x 138 x 148 mm
BOSCH 14,4V 2,6 Ah Li-Ion
200 - 400
BOSCH AL 1860 CV
15-30 min

BXT2 16-19 mm
PET
16-19 mm
0,8 - 1,3 mm
75 - 85 %
0 - 4000 N
175 mm/sek
4,2 kg
334 x 138 x 148 mm
BOSCH 18V 4 Ah Li-Ion
150 - 350
BOSCH AL 1860 CV
15-30 min

Avancerat lithium-ion batteri
Redan efter 15 minuters uppladdning
återfår batteriet 75-80% av full styrka.
Efter 30 minuter har batteriet uppnått full
laddning. Ett aktivt kylsystem tillser att
batteriet inte överhettas, vilket ökar
batteriets livslängd.

