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Wiązarka automatyczna TP-733H Castor III 
 

TP-733H CASTOR jest w pełni automatycznym urządzeniem do poziomego spinania ładunków 
spaletyzowanych taśmą PP lub PET. CASTOR może być stosowany jako wiązarka samodzielna lub 
zintegrowana z automatyczną linią pakującą wykorzystywaną w takich branżach jak produkcja 
opakowań, przemysł spożywczy, ceramiczny itp. Wiązarka TP-733H korzysta z najnowszej głowicy TP-
733-SH integrującą zaawansowane funkcje z łatwością obsługi i konserwacji. Dodatkowo, głowica jest 
dosuwana do 300 mm w stronę ładunku, dzięki czemu możliwe jest wykonanie ciasnych opasani. Panel 
sterujący umożliwia szybkie wprowadzanie modyfikacji ustawień oraz wyświetla wskazówki usuwania 
typowych problemów, zaś funkcja „TEACH-IN” pozwala na zapamiętywanie ustawień, dzięki czemu 
można korzystać z 10 wcześniej zaprogramowanych nastawień wiązań w zależności od wielkości 
pakowanych towarów.  

GŁÓWNE CECHY TP-733 H CASTOR III 

✓ Energooszczędne i trwałe silniki bezszczotkowe 
✓ Panel sterowania PLC SIEMENS z wyświetlaczem HMI 
✓ Ruchoma głowica wiążąca o skoku do 300 mm 
✓ Łączenie metodą tarciową eliminujące wydzielanie dymów czy oparów 
✓ Regulowany czas zgrzewu i chłodzenia zapobiegający 

powstawaniu niewłaściwych wiązań taśmy 
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✓ Przystosowana do taśmy PP i PET 
✓ Maksymalna siła opinania do 3200 N 
✓ Ruchoma regulowana prowadnica taśmy 
✓ Wyrzutnik końca taśmy 
✓ 15 programowalnych ustawień 
✓ Ruch łuku kontrolowany inwerterami zapobiega powstawaniu drgań 
✓ Wzmocnione kolumny wyposażone w podwójny zespół torów 
✓ Listwy bezpieczeństwa pod łukiem 
✓ Dyspenser z możliwością ustawienia pod kątem -90°- 90° 
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DANE TECHNICZNE: 
 

 

Wydajność: 
do 60 palet na godzinę (3 opięcia/paleta) 
(zależnie od wielkości palety) 

Typ taśmy: PP oraz PET 

Szerokość taśmy: 12 mm, 15,5 mm, 19 mm 

Średnica gilzy” 406 mm (200/280 mm opcja) 

Siła opinania 
• 1100 -3200 N (standard) 

• 200-1200 N (opcja) 

Minimalna wysokość wiązania 
• z podajnikiem: 160 mm powyżej poziomu podajnika 

• bez podajnika: 240 mm powyżej poziomu podłogi 

Waga 875 kg 

Przyłącze elektryczne: 230V, 380V, 400V 50/60 Hz, 3PH 

Zapotrzebowanie/zużycie powietrza 6 bar, 7,1 litra/cykl 

 


