
 EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA 
Adres: ul. Jeleniogórska 9, 58-160 Świebodzice  

tel. +48748540506, +48607542176, +48730111872 
NIP: PL8842589730  REGON: 368576953  

e-mail: ebs@eurobandserwis.com.pl | www.eurobandserwis.com.pl 

    
 
 

      

 
 
  

     
1 

 

 

WIAZARKA AUTOMATYCZNA TP-702YAM 
 

Mercury TP-702YAM to łatwa w czyszczeniu wiązarka ze zgrzewem bocznym dodatkowo 
wyposażona w podajnik pasowy. Korpus i ramy wykonane ze stali nierdzewnej (SUS 304) 
w połączeniu z odpornymi na korozję elementami zapewniają modelom TP-702YAM 
najwyższy dostępny poziom trwałości w niesprzyjającym środowisku spotykanym w różnych 
gałęziach przemysłu spożywczego: drobiarskim, mięsnym, rybnym itp.  

 

  



 EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA 
Adres: ul. Jeleniogórska 9, 58-160 Świebodzice  

tel. +48748540506, +48607542176, +48730111872 
NIP: PL8842589730  REGON: 368576953  

e-mail: ebs@eurobandserwis.com.pl | www.eurobandserwis.com.pl 

    
 
 

      

 
 
  

     
2 

 

 

Cechy: 

• Solidna i zwarta konstrukcja głowicy 

Głowica wyposażona w najnowsze niemieckie silniki bezczotkowe gwarantuje wysoką 

dokładność i powtarzalność. Brak pasków, sprzęgieł czy cięgien znacząco zmniejsza ilość 

ruchomych elementów i koszty konserwacji i napraw. 

• Złącza umożliwiające pracę urządzenia w linii 
• Wysoka wydajność: do 60 wiązań na minutę 
• Wodoodporna konstrukcja wyposażona w wewnętrzne elementy grzewcze 

Nagrzewnica zapobiega gromadzeniu się wilgoci wewnątrz urządzenia. Elektroniczne 

elementy sterujące spełniają normę IP 54. Bezwzględne zabezpieczenie przed wodą. 

• Bezpieczne układy niskonapięciowe 

W przypadku wszystkich silników na prąd stały oraz grzałki 

obniżono napięcie robocze do 24V, co zwiększa 

bezpieczeństwo podczas eksploatacji wiązarki. 

• Panel sterujący z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym 

Elektroniczna kontrola siły naciągu za pomocą 

potencjometru 

• Łatwy dostęp do prowadnic taśmy  

Opatentowany system dostępu do prowadnic to łatwość 

ich odblokowania bez konieczności użycia narzędzi. 

• Automatyczny wyrzutnik taśmy 

Funkcja automatycznego usuwania pętli gwarantuje 

wyrzut nieprawidłowych bądź przypadkowych wiązań. 

• Siła spinająca skierowana ku dołowi 
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Siła opinania skierowana w dół gwarantuje stały naciąg 

taśmy jednocześnie chroniąc wykorzystywane w branży 

spożywczej opakowania styropianowe. 

• Wewnętrzny zasobnik na taśmę 

Umieszczenie bębna z taśmą wewnątrz korpusu ułatwia i 

usprawnia załadunek nowej rolki. Dodatkowo, zabezpiecza 

to zasobnik oraz taśmę przed szkodliwym działaniem 

wilgoci. 

• Regulowana wysokość stolika w zakresie od 445 do 
645 mm 

Rozmiary ram: 
 

wys. 
                szer.    600 800 

650 S  

850   

S- rozmiar standardowy 

 Wyposażenie opcjonalne: 

• Kolumna świetlna z sygnalizatorem końca taśmy (potrójna) 
• Sygnalizator zakończenia pracy oraz błędów  
• Siemens PLC 
• Podwójna prasa 
• Docisk boczny 
• Możliwość wiązania małych pakietów 
• Energooszczędny pas transmisyjny z opcją automatycznego usypiania  
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 Dane techniczne 
 

Szerokość taśmy 5 mm, 6 mm, 9 mm, lub 12 mm 

Zakres siły opinania 1 - 32 kg ( 5 mm, 6 mm, oraz 9 mm) 
1 - 55 kg (taśma 12 mm) 

Wydajność do 60 cykli/min 

Waga 327 kg 

Przyłącze elektryczne 230V, 50/60Hz 

*Uwaga: w przypadku urządzeń wyposażonych w prasę bądź docisk boczny, wymagane jest przyłącze pneumatyczne. 

 

Green Tech 
Urządzenia z serii TP-702 projektowane są z myślą o ochronie środowiska- to nie tylko obniżone o 

25% zapotrzebowanie na energię, ale także silniki bezszczotkowe o wydłużonej żywotności, silniki 

włączane są wyłącznie w trakcie wykonywania wiązań, a urządzenia wymaga zauważalnie mniejszych 

nakładów na konserwacje. 

 


