
Odwijak przeznaczony jest do odwijania taśm stalowych, poliestrowych oraz 

polipropylenowych używanych do obwiązywania ładunków.

Profile z ocynkowanej stali , proszkowe malowanie i solidna, skręcana śrubami konstrukcja 

gwarantu ją d ługoletn ią n iezawodność odwi jaka. Skutecznie zapobiega on 

przypadkowemu rozwinięciu się taśmy, a także chroni przed brudem zalegającym na 

posadzce. Dzięki kółkom łatwo się go przestawia - nie trzeba dźwigać ciężkiej rolki.
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Uniwersalny wózek / odwijak do taśm
stalowych i z tworzyw sztucznych

AKCESORIA

DO TAŚMYODWIJAK

Dane techniczne

Rodzaj taśmy:

Szerokość taśmy:

Wymiary rolki:

Wykonanie:

Waga:

PET, PP

9 - 19 mm

406 x 600 x 160 mm

lub 200 / 190 mm

stal ocynkowana,

malowanie proszkowe

20 kg

stalowa, nawój oscylacyjny

10 -19 mm

406 x 600 x 65 mm

stal ocynkowana,

malowanie proszkowe

20 kg
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Taśmy PET i PP
Taśmy 9 - 19 mm x 0,50 - 1,12 mm
Odporność na rozciąg do 550 N
Odporność na zerwanie do 11.700 N
Możliwość kolorowego nadruku

Niszczarki
Niszczarka do taśm plastikowych
lub stalowych o wysokiej wydajności.

Ekologia i ekonomia produkcji.

Specyfikacja

Taśmy stalowe
Taśmy 10 - 32 mm x 0,40 - 1,00 mm
o nawoju pojedynczym lub oscylowanym
Niebieszczone, ocynkowane, lakierowane
Możliwość nadruku jednokolorowego

Optymalnie dobrana wielkość pojemnika pozwala na przechowywanie nawet 

największych urządzeń ręcznych oraz akcesoriów (spinki, nożyce, narożniki ochronne). 

Wysokie ścianki gwarantują bezpieczeństwo zawartości.

Pojemnik na spinarkę

Poręczna przy zdejmowaniu nakrętka przytrzymuje tarczę (pokrywę dociskającą rolkę). 

Tarcza jest wytłoczona, przystosowana do pracy z rolkami o średnicy wew. 406 mm.

Zdejmowalna tarcza

Hamulec w skuteczny sposób nie pozwala taśmie na zbyt swobodne rozwijanie się. 

Hamulec

Duże i solidne kółka pozwalają na swobodne przestawianie wózka w hali produkcyjnej 

czy na placu składowym.

Kółka
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