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WIĄZARKA AUTOMATYCZNA TP-702CCQ-L/TP-702CCQ-M 
 
 

 

 

        

 

 

 

W pełni automatyczny zestaw wiążąco-wyrównujący TP-702CCQ to połaczenie wiązarki automatycznej 

TP-702C służącej do spinania wyrobów kartonowych przy użyciu taśmy PP oraz systemu trójstronnego 

wyrównywania wykrojów kartonowych CC-BSS. Urządzenie korzysta ze sprawdzonych rozwiązań 

oferowanych przez linię wiązarek TP-702C, takich jak wydajna głowica wiążąca, w której zastąpiono 

szereg mechanicznych elementów (cięgna, pasy, sprzęgła) produkowanymi w Niemczech 

bezszczotkowymi bezpiecznymi silnikami na prąd stały. Opatentowane przez producenta usprawnienia 

zapewniają łatwy dostęp do prowadnic, a funkcja wyrzucania pustych wiązań oraz końca taśmy 

znacząco minimalizuje przestoje urządzenia. Kontrola ułożenia pakietów realizowana jest z 3 stron, zaś 

pneumatyczna prasa gwarantuje efektywne spinanie wyrobów kartonowych. Wydajność (zależna od 

wielkości) do 26 pakietów na minutę (wiązanie pojedyncze) lub do 20 pakietów na minutę (wiązanie 

dwukrotne). 
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Główne cechy: 

✓ Wydajna i zwarta budowa głowicy wykorzystującej bezpośredni napęd z silnika 

bezszczotkowego 

✓ Uchylne blaty robocze 

✓ System równający pakiety z 3 stron (elementy sterowane niezależnie) 

✓ PLC Siemens 

✓ Pneumatyczna prasa o pełnej długości 

✓ Opatentowany łatwy dostęp do prowadnic taśmy 

✓ Regulowana wysokość stołu w zakresie 750-1000 mm 

✓ Ergonomiczne wykorzystanie powierzchni 

✓ Regulowana prędkość pracy podajnika (15-60 m/min) 

✓ Regulowane ciśnienie robocze prasy oraz systemu równającego 

✓ Tryby pracy (wiązanie pojedyncze, podwójne, ciągłe, tryb tranzytowy) 

Dane techniczne: 

Wydajność do 26 pakietów na minutę (wiązanie pojedyncze) 
do 20 pakietów na minutę (wiązanie podwójne) – 
Model TP-702CCQ-L 

Szerokość opaski 5 mm, 6 mm, 9 mm 

Siła wiązania 1-32 kg 

Minimalna wielkość pakietu (dł. x sz. x wys.) 300 mm x 200 mm x 20 mm 

Maksymalna wielkość ramy (sz. x wys.) TP-702CCQ-L: 1650 mm x 450 mm 
TP-702CCQ-M: 1250 mm x 450 mm 

Waga pakietu maks. 40 kg 

Prędkość podajnika 15-60 m/min 

Zasilanie 400 V, 50/60Hz, prąd 3-fazowy 

Wymiary 2310 x 1509 x 1720 

Ciśnienie robocze:  6 bar 

 


