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Wiązarka akumulatorowa Kronos H-46A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumulatorowa wiązarka znanej z produkcji wiązarek firmy Transpak, model Kronos H-46A, to 

akumulatorowa wiązarka do paczek, palet oraz innych ładunków wymagających zabezpieczenia towaru 

na czas transportu taśmą polipropylenową PP lub poliestrową PET o szerokości od 11 do 16 mm 

(w zależności od zastosowanych korektorów – 11-13 mm lub 15-16 mm). 

Wiązarka wykonuje trwałą spoinę metodą tarciową (wibracyjną) opinając ładunek (np. paletę) z siłą 

w zakresie od 40 do 250 kg, co czyni z modelu Kronos H-46A elastyczne narzędzie do typowych 

„lekkich” zastosowań, takich jak zamykanie kartonów, paczek, spinanie palet, mocowania partii 

produktów itp. 

Model Kronos H-46 wykorzystuje bezszczotkowy silnik gwarantujący cichą i bezawaryjną pracę, 

w rezultacie cały cykl może trwać krócej niż 4 sekundy. Bateria marki Bosch ładowana jest w czasie 

ok. 40 minut i pozwala na wykonanie, w zależności od stosowanej taśmy, 320-415 wiązań i przy 

żywotności ok 1000 cykli ładowania.  Atutem jest niewątpliwie niewielka waga urządzenia (4,3 kg) oraz 

intuicyjny i prosty w obsłudze panel sterujący. 

Panel sterowania umożliwia szybkie zmiany kluczowych parametrów takich jak siła opinania, czas 

wykonania spoiny czy czas stygnięcia zgrzewu; w pełni automatyczny tryb czyni z wiązarek Transpak 

Kronos H-46 narzędzia do spinania palet wszędzie, gdzie liczy się wszechstronność, mobilność oraz 

niewielkie nakłady finansowe – umożliwia zarówno poziome, jak i pionowe spinanie palet. 
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Główne cechy: 

✓ Silnik bezszczotkowy zapewnia bardzo długą oraz bezawaryjną pracę 
✓ Tryb „soft” przeznaczony do spinania delikatnych lub miękkich produktów oraz podczas 

stosowania taśm PP 
✓ Tryb automatyczny  -  automatyczne naprężanie, zgrzewanie i odcinanie taśmy 

✓ Akumulator litowo-jonowy Bosch (do 415 zgrzewów na pojedynczym ładowaniu) oferuje 

żywotność do 1000 cykli  

✓ Ładowarka BOSCH – czas pełnego ładowania baterii – 40 min., ładowanie do poziomu 70% 

w ciągu 20 minut) 

✓ Ciche działanie  

✓ Krótki czas wykonania spoiny – maksymalnie 4 s 

✓ Maksymalna siła naprężenia 250 kgs (2500 N)  

✓ Obsługa jedną ręką zgodnie ze standardem CE 

✓ Prosta konserwacja i regulacje 
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Dane techniczne 
Model: Kronos H-46A 

Rodzaj stosowanej taśmy: Polipropylen (PP) oraz Poliester (PET) 

Szerokość stosowanej taśmy: Od 11 do 16 mm 

Grubość stosowanej taśmy: 0,55 – 1,05 mm 

Siła naprężenia: Regulowana od 400 do 2500 N 

Czas wykonania cyklu: (tryb automatyczny) 5 s 

Akumulator: 18 V 4,0 Ah Li-lon BOSCH 

Ładowarka: 100-230 V BOSCH 

Czas ładowania akumulatora: 40 minut (ładowanie do pełna) 

Waga: 4,3 kg 

Poziom wibracji: 7,77 m/s2 

Poziom hałasu: 92 dB 

Wymiary (dł. x szer. x wys.) 358 mm x 143 mm x 167 mm 

Temperatura pracy: Zalecana temperatura otoczenia -5℃ do 45℃ 

Produkcja: Transpak, Taiwan 
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Zestaw zawiera: 
✓ Wiązarkę akumulatorową Kronos H-46A 

✓ 1 akumulator 18V 4,0 Ah BOSCH 

✓ 1 ładowarkę sieciową BOSCH 

✓ Instrukcję obsługi w języku polskim 

✓ Certyfikat CE 

 


