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Obrabiarki do drewna, piły trakowe i tarczowe, lasery, maszyny i akcesoria do pakowania, systemy odpylania 

i wentylacji lakierni,  kotłownie ekologiczne, suszarnie, wilgotnościomierze, systemy nawilżania, szafy na broń, sejfy  

 

 
  

          

Pragniemy Państwu zaoferować urządzenie spinające- półautomat  taśmujący 206 
 

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

Model - 206 jest półautomatycznym urządzeniem spinającym 

ładunki dowolnego typu taśmą polipropylenową. Osoba 

obsługująca umieszcza paczkę na blacie i owija ją dookoła taśmą. 

Urządzenie automatycznie naciąga taśmę, zgrzewa, ucina i 

przygotowuje taśmę do następnego cyklu. Płynna regulacja siły 

naciągu umożliwia taśmowanie praktycznie każdego produktu. Po 

każdym cyklu maszyna wyłącza się automatycznie. 

 

ZASTOSOWANIE 

Do pakowania; kartonów, prasy, profili, ram, kształtowników, parkietu   i innych towarów. 

 

ZALETY 

 pakowanie paczek bez ograniczeń gabarytowych 

 cicha praca 

 wygodna, trwała obudowa 

 bardzo łatwa obsługa i konserwacja 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

 system łączenia taśmy: termiczny 

 wydajność: do 12 otaśmowań/min. 

 min. rozmiar paczki (a x b): 60 x 30mm 

 max. rozmiar paczki: bez ograniczeń 

 naciąg taśmy: 150 - 450N 

 używana taśma: polipropylen 

 grubość taśmy: 0,4 - 1,0mm 

 szerokość taśmy: 6 - 16mm 

 ø wen. szpuli: 200mm 

 ø zen. szpuli: 440mm 

 szerokość szpuli: 190mm 

 zasilanie, moc zainstalowana: 230V/ 50Hz/ 0,4 kW 

 waga: 84kg 

 wymiary stołu roboczego: 502 x 910mm 

 wysokość do blatu: 770mm 

 

1. Gwarancja 12 miesięcy od daty zakupu. 

2. Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia 

3. Forma płatności –  do uzgodnienia 

4. Termin realizacji – odwrotnie (na magazynie Oleśnica) 

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: 

 

Doradztwo techniczne i handlowe: 

Grzegorz Jędrysiak +48 509 725 101 jedrysiak@penny-gondek.pl 

Piotr  Flaczyk +48 509 725 102 flaczyk@penny-gondek.pl 

Jarosław Musiałek +48 509 725 103 musialek@penny-gondek.pl 
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