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BXT3
Ръчен инструмент 
за опаковане с 
пластмасова чембер 
лента

Иновативен 
дизайн

Увеличена 
производителност

Оптимизирана 
експлоатация

Експлоатационна 
гъвкавост

Ергономичният 
дизайн, съчетан със 
здрава конструкция, 

осигурява 
изключителна 

надеждност

Интуитивните функции, 
осигуряват съгласувано 
управление през целия 
производствен цикъл

Изцяло сензорният 
графичен интерфейс 

улеснява управлението 
и рутинното техническо 

обслужване

Настройките за 
променливо обтягане 
позволяват промяна 
на производствените 

параметри
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BXT3  
Ръчен инструмент за 
опаковане с пластмасова 
чембер лента

Комбинираният инструмент Signode BXT3 за опаковане 
с пластмасова чембер лента предлага работа с висока 
скорост и ненадмината производителност при опаковане. 
Съчетан с интуитивен дизайн и множество функции за 
подобряване на производителността, той подобрява 
производителността при широка гама от приложения от 
тези, изискващи минимално обтягане, до тези, изискващи 
голямо обтягане.

Предимства и функции
¢Максимализира надеждността 

Вграден индикатор за подравняване на лентата 
потвърждава, че лентата е поставена и центрована 
правилно преди обтягане, свеждайки до минимум 
появата на неправилно подравнени съединения. 
Плюс това индикацията в реално време за приложено 
обтягане осигурява допълнително потвърждение за 
точността на действията.

¢Опростява работата 
BXT3 включва интуитивен потребителски интерфейс, 
който позволява бързи настройки за приспособяване 
бързо и лесно към промени в производството. За пакети, 
чувствителни на натиск, нивата на обтягане могат да се 
регулират чрез натискане на бутон. 

¢Намалява умората на оператора
Перфектно балансираният дизайн, съчетан с работа с 
един бутон и настройки с тъчпад, прави BXT3 лесен за 
работа. 

Характеристики
¢ ИНОВАТИВЕН

ЗА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНА НАДЕЖДНОСТ И ВЪРХ ОВА 
ЕРГОНОМИЯ

 ■ Инструмент от н ай-високо качество признат от 
индустрията

 ■ Защите дизайн
 ■ Лек и отлично балансиран

¢ ИНТУИТИВЕН 
ЗА ЛЕСНА И БЪРЗА РАБОТА

 ■ Променлива скорост на обтягане, управлявана чрез 
натиска на пръста

 ■ Цифров потребителски интерфейс със сензорно 
управление

 ■ Функция за предпочитано чембероване
 

¢ ИНТЕЛИГЕНТЕН
ЗА ОТЛИЧНА И ПОСТОЯННА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

 ■ Индикация в реално време на прилаганата сила на 
обтягане

 ■ Електронно управление на процеса на чембероване
 ■ Индикация за подравняване на лентата


