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WIĄZARKA AUTOMATYCZNA TP-601A TAURIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W pełni automatyczna wiązarka ramowa TP-601A „TAURIS” wyposażona w napęd rolkowy to 
proste, wydajne, a przede wszystkim bardzo ekonomiczne urządzenie do pakowania 
przygotowane do pracy w linii. 

Urządzenie przeznaczone jest do spinania cięższych paczek, pakietów lub produktów o 
maksymalnej wadze do 50 kg za pomocą taśm polipropylenowych (PP) o szerokości 9 lub 12 
mm.  

Rozwiązanie zaprojektowane do pracy z liniami pakującymi, gdyż napędzane rolki oferują 
standardową prędkość ok. 30 m/min, a zastosowanie opcjonalnego inwertera rozszerza tę 
wartość do zakresu 15-40 m/min. 

Wiązarka automatyczna TP-601A wykonuje wiązanie pojedyncze, podwójne lub wielokrotne, 
dostępny jest także tryb tranzytowy. Model wyposażony jest w system łatwego załadunku 
taśmy oraz usuwania błędnych (pustych) wiązań, co czyni z niego jeden z najprostszych, 
niezawodnych i wszechstronnych automatów. 
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Dane techniczne 
Szerokość taśmy 9 lub 12 mm 

Siła opinania 7-70 kg 

Wydajność do 18 pakietów/min (ok. 29 cykli / min) 

Minimalne wymiary ładunku 250x250x20 mm 

Maksymalna waga pakowanego towaru 50 kg 

Waga: 335kg 

Wysokość stołu: 825 mm  

Zasilanie: 220-230V /50/60Hz 1 Faza / 380-400V /50/60Hz  3 Fazy 

 

Główne zalety wiązarki TP-601A 

✓ Wytrzymała głowica spinająca 
✓ Automatyczne podawanie końca taśmy przy wymianie szpuli z taśmą 
✓ Automatyczne wyrzucanie pustych/błędnych wiązań 
✓ Regulowana wysokość stołu 
✓ Blat zamocowany na zawiasach 
✓ Napędzane karbowane rolki 
✓ Zmienna prędkość przenośnika 18 - 42 m / min. (opcja) 
✓ Możliwość zmiany kierunku pracy przenośnika 
✓ Funkcja opinania – pojedyncza, równoległa (dwukrotne wiązanie), ciągła, przejście produktu 
✓ Automatyczne wykrywanie i wyrzucanie końca taśmy na szpuli 

Wyposażenie opcjonalne 

✓ Sterowanie SIEMENS PLC 
✓ Pedał nożny 
✓ System wyciągu dymu z filrem węglowym 
✓ Osłony ochronne 
✓ Kółka jezdne z tworzywa PU 
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Dostępne wymiary ram 
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