Bandning & buntning
Systemlösningar för träindustrin

Swestrap PET-band
Vi producerar sedan hösten 2007 PET-band i en nyinstallerad produktionslinje. Band i kvalitet för både manuell och
automatisk användning tillverkas av återvunnen råvara.
miljövänligt
närproducerat
kostnadseffektivt

Automatisk bandning av 1/4-, 1/2- och 1/1-paket
Med bandningsaggregatet OR-T 240 för PET-band i tyngre applikationer
som utgångspunkt presenterar vi system för bandning av virkespaket
inklusive bl. a. uppriktning/press, under- alt. överslagsmatning,
kantskyddsapplikator och integrerad positionering av paketet.
OR-M 520S / 525S
High performance machines
for small and narrow products

kortast möjliga cykeltider, exempel: automatisk bandningsmaskin med
sidpress och underslagsmatning: 10-12 sekunder per bandning.

OR-M 525S – Blixtsnabb buntning med PP-band
Ny automatisk bandningsmaskin i specialutförande för buntning av läkt,
panel och annat virke.
snabb – upp till 70 bandningar per minut
bandar buntar ned till B 50 x H 50 mm med gott resultat
plug-and-play – förberedd för integration in-line.
Customer benefits

Characteristics

Customer benefits

Up to 70 cycles per minute

· Fast strapping

Touch Panel

· Strap tension easily adjustable
· Flush operator controls
· All operating functions using foot pedal

Simple technology, few moving parts

· Reliable, also in continuous operation
· Easily accessible (without tools)
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Ergonomically positioned dispenser
· Simple and rapid coil change
Machine, strap and after-sales service
as a total package

· Swestrap - your solution provider
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Ta gärna kontakt med någon av våra säljare för ytterligare information!
Jörgen Parkner, Vetlanda, 0705 37 45 09
Bo Johansson, Göteborg, 070 666 02 72
Roger Berglund, Stockholm, 0705 37 45 09
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