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BXT3
Handgereedschap 
voor plastic  
omsnoering

Innovatief 
design

Verhoogde 
productiviteit

Gestroomlijnde 
bediening

Operationele 
flexibiliteit

Ergonomisch ontwerp 
en robuuste constructie 
zorgen voor uitstekende 

betrouwbaarheid

Intuïtieve functies zorgen 
voor consistente bediening 

in de productie

Grafisch full-touch 
beeldscherm 

vereenvoudigt de 
bediening en het  

routine-onderhoud

Variabele 
spanningsinstellingen 
faciliteren wisselende 

productievereisten
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BXT3  
Handgereedschap voor 
plastic omsnoering

Het Signode BXT3 combinatiegereedschap voor omsnoering 
met plastic band werkt heel snel en levert een onovertroffen 
prestatie bij plastic omsnoeringstoepassingen. Volledig met 
een intuïtief ontwerp en meervoudige, prestatieverhogende 
eigenschappen, verbetert het de productiviteit voor een groot 
assortiment aan producttoepassingen, van producten met 
een minimale spanningsvereiste tot toepassingen die om een 
hogere spanning vragen.

Voordelen en eigenschappen
¢Maximaliseert de betrouwbaarheid 

Een ingebouwd indicatiesysteem voor de banduitlijning 
bevestigt dat de band goed is ingebracht en uitgelijnd 
voordat het gespannen wordt waarbij het ontstaan van 
niet goed uitgelijnde verbindingen wordt geminimaliseerd. 
Verder geeft een real-time indicatie van de aangebrachte 
spanning nog een bevestiging van accuraat lassen.

¢Vereenvoudigde werking 
De BXT3 integreert een intuïtieve gebruikers-interface 
voor snelle aanpassingen in de instelling om wijzigingen 
in productie snel en gemakkelijk mogelijk te maken. Voor 
drukgevoelige pakketten kunnen de spanningsniveaus 
worden aangepast door een knop in te drukken. 

¢Vermindert de vermoeidheid van de operator
Een perfect gebalanceerd ontwerp, verbonden met de 
werking d.m.v. een enkele knop en touchpad-aanpassingen 
maken de werking van de BXT3 eenvoudig.

Highlights
¢ Innovatief 

Voor een optimale duurzaamheid en top-ergonomie

 ■ Uitmuntende kwaliteit bewezen in industriële toepassingen
 ■ Veilig design
 ■ Licht van gewicht en perfect gebalanceerd

¢ Intuïtief 
Voor een vlotte en eenvoudige bediening

 ■ Variabele spansnelheid, aangestuurd door
 ■ Digitale gebruikersinterface met touchpadinstelling
 ■ Favorite omsnoerings instellingen

 

¢ Intelligent
Voor uitstekende en constante inzetbaarheid

 ■ Realtime-indicatie van uitgeoefende spankracht
 ■ Electronisch geregeld omsnoerings proces
 ■ Indicatie band uitlijning


