
EVO 13-16 Wiązarka ręczna do zabezpieczania 
ładunków taśmą PET lub PP

Dostęp do ustawień za 
pomocą aplikacji na 
smartfona

Brak dźwigni do 
zwalniania taśmy

Wygodne sterowanie wszystkimi 
parametrami wiązania, a także 
nadzorowanie stanu urządzenia 
możliwe jest za pomocą połączenia 
bluetooth ze smartfonem.

Standardowa w wiązarkach 
ręcznych dźwignia do zwalniania 
taśmy została zastąpiona prostym 
przyciskiem umieszczonym na 
spodzie uchwytu.

www.itatools.info

Model:

Rodzaj taśmy:

Szerokość taśmy:

Grubość taśmy:

Tryby pracy:

Typ silnika:

Siła naciągu:

Prędkość naciągu:

Akumulator:

Waga:
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EVO 13-16

PET / PP

13 / 16 mm

0,50 - 1,05 mm

ręczny / półautomatyczny / automatyczny

bezszczotkowy

500 - 2500 N

11 m/min

Li-Ion 18V, 4Ah

4,4 kg

Najnowocześniejsza 
klasa wiązarek na rynku
Bezszczotkowy silnik zapewnia 
błyskawiczne łączenie taśm PET 
i  PP oraz długą, bezawaryjną 
pracę z urządzeniem.
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Dane techniczne
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Posiadamy własną, niezależną ekipę 
serwisową, oferujemy profesjonalne 
wsparcie telefoniczne dla naszych 
klientów, zapewniamy bardzo szybki 
czas reakcji.

Dysponujemy dużym zapleczem części 
zamiennych, najważniejsze części 
eksploatacyjne mamy w magazynie, 
dzięki czemu skracamy czas napraw 
maszyn i urządzeń.

U nas masz pewność, że otrzymujesz 
urządzenie renomowanego producenta, 
wyprodukowane i  złożone w Europie, 
ze stałym wsparciem technicznym 
i dostępnością części zamiennych.

Doświadczony serwis Części zamienne

UniwersalnośćDedykowana aplikacja na smartfona do parametryzacji 
urządzenia oraz diagnostyki serwisowej,

Wygodniejsza obsługa dzięki zastąpieniu standardowej 
dźwigni do zwalniania taśmy prostym przyciskiem,

Szeroki zakres regulacji siły naciągu pozwala na pakowanie 
zarówno lekkich, delikatnych jak i ciężkich ładunków,

Bezawaryjny, bezszczotkowy silnik,

Wytrzymały elektroniczny panel sterujący,

Ergonomiczny kształt i doskonałe wyważenie,

Akumulator 18V o dużej pojemności,

Do 400 cykli wiązania na jednym ładowaniu.

Jakość, wygoda i szybkość pakowania

Ekologia i bezpieczeństwo

Renomowany producent

Dlaczego warto wybrać ręczne 
wiązarki akumulatorowe?

Zalety wiązarki ręcznej
ITA EVO 13-16

Wybierz mądrze dostawcę wiązarek

TEZAURUS Technologie Pakowania Sp. z o.o.
Pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 2
40-061 Katowice

Pozwalają na wiązanie każdego rodzaju ładunku - od małych 
paczek aż do dużych palet. Umożliwiają zabezpieczanie 
wszystkich nietypowych, niewymiarowych ładunków.

Prezycyjnie regulowana siła naciągu przekłada się na 
systematycznie wysoką jakość zabezpieczenia ładunków oraz 
oszczędność czasu w porównaniu z wiązarkami manualnymi.

Praca z taśmą PET za pomocą wiązarek akumulatorowych 
nie wymaga użycia metalowych spinek, dzięki czemu 
minimalizuje odpady, koszty i poprawia bezpieczeństwo 
procesu pakowania.
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