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WIĄZARKA AUTOMATYCZNA TP-702CQ3-S 
 

 

 

        

 

 

 

 

W pełni automatyczna wiązarka Mercury TP-702CQ3-S do wykrojów kartonowych z obustronnym 

wyrównywaniem pakietów oraz ogranicznikiem tylnym. Napędzane bezszczotkowymi silnikami ramiona 

zapewniają dokładne wyrównywanie pakietów. Automat posiada także prasę napędzaną silnikiem 

elektrycznym na całą szerokość powierzchni roboczej oraz dodatkowe pasy na rolkach zaprojektowano 

również z myślą o niewielkich produktach (200 mm szerokości i 250 mm długości). Sterowanie za 

pomocą intuicyjnego HMI Siemens umożliwia modyfikację wielkości pakietu w ciągu 15 s. Funkcja TEACH 

IN umożliwia zapamiętywanie ustawień. Łatwy dostęp do prowadnic oraz funkcje wyrzucania pustych 

wiązań oraz końca taśmy znacząco minimalizują przestoje urządzenia, które mogą zostać dodatkowo 

skrócone dzięki zastosowaniu opcjonalnego podwójnego podajnika taśmy samoczynnie zmieniającego 

bieżącą szpulę. Nowatorskim rozwiązaniem jest brak zapotrzebowania na sprężone powietrze. 

Wydajność (zależna od wielkości) do 24 pakietów na minutę (wiązanie pojedyncze) lub do 13 pakietów 

na minutę (wiązanie dwukrotne). 
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Główne cechy: 
✓ Wydajna i zwarta budowa głowicy wykorzystującej bezpośredni napęd z silnika 

bezszczotkowego 

✓ Dodatkowe rolki ułatwiające transport mniejszych pakietów (200 x 250 mm) 

✓ System równający pakiety z 3 stron (sterowane niezależnie) 

✓ Łatwe sterowanie za pomocą PLC Siemens i panelu HMI 

✓ Automatyczny system ustalania wielkości pakietu (skraca czas regulacji do 15 s) 

✓ Napędzana prasa o pełnej długości 

✓ Stół roboczy na zawiasach 

✓ Opatentowany łatwy dostęp do prowadnic taśmy 

✓ Regulowana wysokość stołu w zakresie 700-1000 mm 

✓ Urządzenie w pełni napędzane elektrycznie (bez konieczności podłączania do źródła 

sprężonego powietrza) 

✓ Ergonomiczne wykorzystanie powierzchni 

✓ Opcjonalne przyłącza umożliwiające przekazywanie informacji o wielkości napływających 

pakietów 

✓ Opcjonalny podwójny dyspenser taśmy 

✓ Możliwość inicjacji cyklu za pomocą włącznika noznego (opcja) 

✓ Sygnalizator świetlny (opcja) 

Dane techniczne: 
Wydajność do 24 pakietów /minuta (wiązanie pojedyncze) 

do 13 pakietów /minuta (wiązanie podwójne) 

Szerokość opaski 5 mm, 6 mm, 9 mm 

Siła wiązania 1-32 kg 

Minimalna wielkość pakietu (dł. x sz. x wys.) 250 mm x 200 mm x 50 mm 

Maksymalna wielkość pakietu (sz. x wys.) 1420 mm x450 mm 

Waga pakietu maks.35 kg 

Prędkość podajnika 15-60 m/min 

Zasilanie 220 V, 380 V, 400 V, 50/60Hz, prąd 3-fazowy 

Wymiary (dł. x sz. x wys.) 1108 mm x 2668 mm x 1908 mm (2208 mm 
z sygnalizatorem) 

 


