
SMB  ONO 

Páskovací stroj s vysokou účinností a výkonem 

pro páskování skrz oko 

 CE-certifikát bez 

doplňkových ochran 
 
 Kvalita  

Made In Germany 
 
 Top Cena-/Výkon- 

poměr 

 Snímání pásky s vyhozením konce

 pásky 
 Zařízení pro rychlou výměnu cívky 

 40pólový konektor pro snadnější  

 začlenění strojů do linky 
 Vstupní a výstupní taktování 

 Hlídaní průchodu balík 

 Rychlost dopravníku plynule 

 regulovatelná  
 Výška stolu plynule regulovatelná 

 Barva konstrukce RAL 7016, 

 Opláštění RAL 7004 
 Balení připraveno pro transport  

 

Vybavení:  

 ASLF funkce neustálé kontroly pásky pro bezchybný úvazek 
 Automatické zavedení pásky do stroje  
 Automatické zavedení pásky do stroje 
 Snímání pásky s vyhozením konce pásky 
 Plynulé nastavení síly utažení pásky  
 DAT ´Direct-Access-Technology´: snadný přístup do technologie 
 Volba funkcí intuitivním ovládacím pulte 
 MFT ´Mono-Frame-Technology´, všechny montážní skupiny uloženy 

na jediné základní desce. Snížení tolerancí na minimum 
 Výška stolu nastavitelná 
 Detekce konce pásky (opce) 
 Regulace síly utažení řízením točivého momentu 
 Stroj na kolečkách 
 Přímé pohony bez dílů rychlého opotřebení šetřící energii 
 Elektrická brzda odvíječe pásky 

 Snadná intuitivní obsluha 
 

 Ekonomický s vysokou užitností 
 

 Není zapotřebí stlačeného vzduchu 
 

 Robustní a extrémně nízké nároky 
na údržbu 

 

 Minimální požadavek na prostor 
 

 Snadný přístup k vnitřní technologii 
 

 Zesílená mechanika pro utahování 

pásky 



 

TECHNICKÉ ÚDAJE 

SMB ONO 

SPOJENÍ PÁSKY 
Tepelné-svařování, topným tělískem 
Pevnost spoje ca. 80 % pevnosti pásky 
 
PŘÍKON STROJE 
Celkový příkon 0,30 kW 
 
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
1 fáze s nulovým vodičem dvě fáze 
Připojení na síť 198 V, 208 V, 218 V, 220 V, 230 
V, 240 V, 390 V, 400 V, 410 V, 440 V, 450 V, 
460 V, 480 V, 490 V, 500 V 
 
VÁHA STROJE 
Celková váha stroje ca. 250 kg 
 
PODMÍNKY PRO PROVOZ 
Provozní podmínky+10 – +45 °C [50 – 113 °F] 
  
Výhradní prodej a servis 
Cyklopack, s.r.o. 
 

VÝKON 
Jednoduché páskování:  20 až 40 balíků/min 
Závislé na velikosti rámu a síly utažení 
 
BALENÉ ZBOŽÍ 
Kruhové výrobky 
Vnitřní dutinka min.: 200 mm 
Vnější průměr max.: 1300 mm 
Šířka kruhu min.: 55 mm 
Výška max. 630 mm 
 
UTAŽENÍ PÁSKY 
Nastavitelné v deseti stupních 
Automatická síla utažení  
Síla utažení max.  600 N 
 
VÁZACÍ PÁSKA 
Polypropylen DIN EN 13 394 
Šířka 9 – 12 mm, tloušťka 0,40 – 0,65 mm 
 
CÍVKA PÁSKY 
Vnitřní dutinka 200 mm 
Vnější rozměr cívky 420 mm 
Šířka cívky 190 mm (160/180/200 mm) 
 

Cyklopack, spol. s r.o. 
 

Vendryně 1012    739 94  Vendryně    Česká Republika 
Telefon +420 558 340 230    Telefax +420 558 350 713   E-Mail info@cyklopack.cz    www.cyklopack.cz 


