
EURO-BAND-SERWIS PIOTR OPIEKA
Adres: ul. Dworcowa 21-23, 58-150 Strzegom

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

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

    
 
 
   

  

 
  

     

Wiązarka automatyczna do pionowego spinania palet 

Pollux III TP-733VLM 
 

 

 

TP-733 VLM to w pełni automatyczna wiązarka do produktów spaletyzowanych, która zastąpiła 

dotychczasowe urządzenie z rodziny Pollux. Głowica została zaprojektowana do pionowego 

wiązania pakietów zarówno taśmą PP lub PET.  

Urządzenie TP-733VLM może obsługiwać szeroką gamę produktów o różnych gabarytach 

gwarantując powtarzalność i trwałośc wykonanych spoin. Zaawansowane sterowanie ułatwia 

pełną integrację z nowymi lub istniejącymi liniami produkcyjnymi zapewniając doskonałą 

wydajność, skuteczność i niskie koszty pakowania. Dodatkowo, możliwość ustawienia 

dyspensera pod kątem -90°~90° oszczędza miejsce i oferuje większą elastyczność pracy.  

 

GŁÓWNE CECHY TP-703 VLM POLLUX 

✓ Energooszczędne i trwałe silniki bezszczotkowe 

✓ Panel sterowania PLC SIEMENS z wyświetlaczem HMI 

✓ Ruchoma głowica wiążąca o skoku do 500 mm 

✓ Modułowy łuk taśmy umożliwiający zmianę rozmiaru ramy 

✓ Ruchoma lanca zamykająca łuk taśmy od dołu 
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✓ Łączenie metodą tarciową eliminujące wydzielanie dymów czy oparów 

✓ Regulowany czas zgrzewu i chłodzenia zapobiegający 

powstawaniu niewłaściwych wiązań taśmy 

✓ Przystosowana do taśmy PP i PET 

✓ Maksymalna siła opinania do 3000 N 

 

WYPOSARZENIE OPCJONALNE 

✓ Ruchoma głowica  

✓ Ruchoma głowica wysuwana na odległość do 700 mm  

✓ Oddzielne stanowisko sterowania  

✓ Sygnalizator świetlny z czujnikiem końca taśmy  

✓ Obniżona siła opinania (200 - 1200 N)  

✓ Docisk (200 kg lub 500 kg)  

✓ Panel HMI montowany po drugiej stronie urządzenia  

 

 
DOSTĘPNE SZEROKOŚCI RAMY 

 

S – standardowa rama 
* - Ramy wyłącznie dostępne dla modeli TP-733 V oraz TP-733 VM (modele wyposażone w zamknięte 
tory)  

Szer. 

Wys. 
1000 1400 1600 2000 2400* 

1250 √ √ √ √ √ 

1650 √ √ √ √ √ 

2050 √ √ √ √ √ 

2450 √ S √ √ √ 

2850 √ √ √ √ * 

3250 √ √ √ √ * 
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DANE TECHNICZNE: 
 
 

Typ taśmy PP oraz PET 

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

Średnica gilzy 406 mm 

Siła opinania 1100 -3000 N (standard) 

200-1200 N (opcja) 

Wydajność Do 72 palet na godzinę (podwójne wiązanie palety) 

Waga 445 kg 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


