Taper 103 SD
De dozensluiter Taper 103 SD biedt u een helpende hand bij het
sluiten van uw dozen.
Het dichtvouwen van de flappen en het invoeren van de doos
gebeurt manueel. De operator brengt de doos naar de ingang van
de machine, vervolgens nemen de zijdelingse aandrijfbanden van
de dozensluiter de doos mee en sluiten de doos.
Het instellen van de breedte en hoogte van de kartonnen dozen is
eenvoudig en snel te doen door middel van hendels.

Kenmerken
•
•
•
•

eenvoudige instelling doosafmeting;
rollenbaan voor aan- en afvoer 400 mm;
onderstel is uitgerust met 4 wieltjes met rem;
voorzien van zijdelingse aandrijfbanden;

•
•

verkrijgbaar met aandrijving boven- of
onderaan;
dozen worden automatisch boven-, onderaan of tegelijk aan beide zijden dichtgeplakt.

Specificaties
Taper 103 SD
Breedte kleefband

37, 50 of 75 mm

Afmetingen doos (L x B x H)

> 120 mm x 110 - 500 mm x 120 - 500 mm

Snelheid

tot 23 m/min

Elektriciteit

230 V, 50 HZ, 450 Watt

Afmetingen machine (L x B x H)

1713 mm x 854 mm x 1350 mm

Hoogteregeling (vloer - bovenkant rollen)
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Opties
U kunt ervoor kiezen om een inkjetprinter op de dozensluiter te plaatsen, die direct na het dichtplakken van uw dozen een door u gewenste codering plaatst.
De dozensluiter is ook verkrijgbaar in een RVS-uitvoering.

Bestelinformatie en prijzen*
Artikelnummer
H6560003
H6560021

Dozensluiter Taper 103 SD					
€ 2260* 			
Dozensluiter Taper 103 SD RVS-uitvoering
prijs op aanvraag 			
Tape - 18 rollen tape PP solv trans 		

€ 125,10*			

H6560004

€ 1200*			
€ 71,90*			

H6560001
H6560008

50 mm x 1000 m

Inkjetprinter Anser U2 Smart				
Inktcartridge SP4¹ 						
Geschikt voor printen op poreus en semi-poreus materiaal

			

Bij aankoop van > 6 cartridges ontvangt u 5% korting op de cartridges.
¹ Eén cartridge bevat 42 ml.

* Genoemde prijzen zijn exclusief btw en geldig tot en met 31/12/2021.
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