دستگاه چسب زن همزمان زیر و روی کارتن مدلGCC-200H
تکنولوژی کره
بدنه بسیار محکم
حمل از کنار
مزایای این دستگاه نسبت به سایر دستگاه ها:
 .1دارای رولینگ های تمام استیل می باشد.
 .2سیستم کارتریج یا هد دستگاه که مهمترین بخش دستگاه های چسب زن می باشد ،در این دستگاه با طراحی خاصی انجام
شده است بطوریکه نیاز به تعویض قطعات یدکی مصرفی را به شدت کاهش داده است.
 .3کیفیت قطعات در مقایسه با سایر دستگاه ها هم از نظر شکل ظاهری هم از نظر مواد اولیه بسیار باالتر است.
 .4این دستگاه مجهز به  2عدد موتور 222وات می باشد که به هیچ وجه در مورد وزن کارتن ها مشکلی بوجود نخواهدآمد.
 .5دارای تابلو برق استانداردبه همراه کلیدهای استپ اضطراری نصب شده در جلوی دستگاه می باشد.
 .6کاتریج دستگاه پرتابل می باشد و برای سهولت در جا زدن چسب نیازی نیست کارگر دستش را وارد دستگاه کند و با
زحمت چسب را در محل خود قرار دهد ،بطوریکه ظرف مدت  5ثانیه کاتریج از محل خود خارج و چسب داخل آن جای
می گیرد و مجددا در جای خود قرار می گیرد.
 .7در صورتیکه بعد از سالهای طوالنی کارتردیج مستهلک شود با تعویض کاتریج دوباره دستگاه نو خواهد شد.
 .8دارای دو میز رولیک نیم متری در جلو و پشت دستگاه می باشد.
 .9این دستگاه با مجهزترین دستگاههای برش و پانچ سی ان سی ساخته شده به طوریکه کوچکترین خطایی در ساخت دستگاه
صورت نمی گیرد.
 .12به علت کیفیت بسیار خوب و منحصر به فرد ،کلیه قطعات دستگاه حتی موتورها به مدت  12ماه دارای گارانتی می
باشد.
مشخصات:
 .1توان مصرفی دستگاه 422وات می باشد.
 .2سرعت بسته بندی  42 :کارتن در دقیقه می باشد.
 .3برق مصرفی دستگاه تک فاز و 222ولت می باشد.
 .4حمل کارتن توسط نوار نقاله از بغل انجام می شود.
 .5دستگاه قابلیت چسب زدن همزمان زیر و روی کارتن را دارد.
 .6حداقل ابعاد کارتن (عرض 122mm :و ارتفاع 122mm :و طول )152mm :می باشد.
 .7حداکثر ابعاد کارتن (عرض 552mm :و ارتفاع 552mm :و طول نامحدود) می باشد.

 .8ابعاد دستگاه (طول 1292mmو عرض 822mmو ارتفاع  )1282mmمی باشد.
 .9قابلیت تنظیم بسیار آسان جهت چسب زنی کارتن های متفاوت بوسیله اهرم چرخشی دارای درجه بندی را دارا می باشد.
 .12دستگاه دارای استانداردهای اروپا  UKASو  ISO9001و  CEمی باشد.
 .11وزن دستگاه  182کیلو گرم می باشد.

