
BXT3-13/16/19 

Fișa cu date
Echipament de  
ambalat cu banda 
din plastic

Design  
inovator

Crește 
productivitatea

Simplifică 
funcționarea

Versatilitate 
operațională

Designul ușor, combinat 
cu o construcție robustă, 

oferă fiabilitate și 
ergonomie remarcabile

Caracteristici intuitive 
pentru a asigura 

funcționarea consecventă 
pe toată durata producției

Interfața grafică complet 
tactilă simplifică 

funcționarea și întreținerea 
de rutină

Setările de tensiune 
variabilă permit 

modificarea cerințelor  
de producție



Signode Switzerland GmbH

Fișa cu date tehnice   
BXT3-13 / -16 / -19

Echipament de ambalat BXT3-13 BXT3-16 BXT3-19
Modul de funcționare automat / semiautomat / manual automat / semiautomat / manual automat / semiautomat / manual
Modul forței tensiune Standard

Moale
400–1200 N
150–750 N

900–2500 N
400–1360 N

1300–4500 N
400–1600 N

Intervalul vitezei variabile de 
tensionare 0–290 mm/s 0–220 mm/s 0–120 mm/s

Masa (incl. bateria) 3,6 kg 3,8 kg 4,3 kg
Dimensiune  (LUNGIME x LĂȚIME x 
ÎNĂLȚIME) 370 x 141x 135 mm 370 x 141 x 135 mm 370 x 143 x 135 mm

Temperatura de lucru -10°C până la +40°C -10°C până la +40°C -10°C până la +40°C

Umiditatea relativă până la 90% până la 90% până la 90%

Baterie / încărcător
Tipul încărcătorului Bosch Bosch Bosch
Tensiunea încărcătorului  
pentru acumulator 100 sau 110 sau 230 V 100 sau 110 sau 230 V 100 sau 110 sau 230 V

Timpul de încărcare 15–30 min 15–30 min 25–35 min

Tipul bateriei Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah

Operatii pe o  incarcare a bateriei
 ■ Tensiune joasă
 ■ Tensiune medie
 ■ Tensiune ridicată
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Bandă
Bandă PET (poliester)

PP (polipropilenă)
PET (poliester)

PP (polipropilenă)
PET (poliester)

PP (polipropilenă)
Lățime 9–10, 12–13 mm 12–13, 15–16 mm 15–16, 18–19 mm

Grosime PET 0,4–0,8 mm
  PP 0,5–0,8 mm 0,5–1,0 mm 0,8–1,3 mm

Caracteristici
Indicarea în timp real a forţei de 
tensiune aplicate   

Viteză variabilă de tensionare   

Funcţia favorită de ambalare   

Afișaj color pentru informația privind 
starea uneltei   

Indicaţie de aliniere a benzii   

Orificiu de evacuare a prafului de 
bandă   

Protecția bateriei   

Sudură cu tensiune 0   

pentru aplicatii statice
 ■ Arc pentru suspendare

pentru utilizarea pe suprafeţe 
abrazive

 ■ Placă de protecţie

pentru protecţie suplimentare  
în medii dificile

 ■ Capac pentru interfaţa 
utilizatorului

Compania își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă. 
© 2020 Signode Industrial Group LLC / SIG-193 O-201013 / www.Signode.com


