SLP pneumatiskt
kombinationsverktyg
för plomblös bandning med Apex och Magnus stålband

Egenskaper och fördelar
Säkert och hållbart – helt i metall, inga funktionsdetaljer av
plast.
Ekonomisk bandning – slitdelarna är lätta att komma åt och
kan bytas ut snabbt och enkelt.
Låg vikt – SLP väger endast 6,7 kg.
Enkelt att lägga in och rikta upp bandet – garanterar snabb
laddning och uppriktning i alla positioner.
Lätt att dra tillbaka överskottsband – reducerar
bandningstiden.
Bandet kan eftersträckas - idealiskt för krympande gods.
Arbetar utan lås – spar tid och pengar.

SLP pneumatiskt kombinationsverktyg
för plomblös bandning med Apex och Magnus stålband
Konstruktion, funktion och drift

SLP är konstruerat för att möta industrins krav på ett pneumatiskt bandningsverktyg som är litet, lätt och enkelt att
hantera, men med lika hög prestanda som ett större och
dyrare verktyg.
SLP är kompakt och väger bara 6,7 kg, vilket underlättar
operatörens arbete, och gör det lätt att bära med sig till
olika arbetsplatser. Kan användas utan verktygsupphängning, till skillnad mot de flesta andra pneumatiska kombinationsverktyg. SLP arbetar med stålband i dimensioner
från 13 x 0,5 mm till 19 x 0,65 mm. SLP kan användas med

Låg vikt
SLP är lätt, kompakt och enkelt
att använda och ger lika hög
prestanda som ett större och
dyrare verktyg och kan även
användas utan verktygsupphängning, vilket underlättar operatörens arbete.

Signodes Apex stålband eller Magnus specialstålband.
SLP är konstruerat efter de höga krav som finns t ex inom
trä-, tegel- och stålindustrin. Det laddas med vänster hand,
båda banden appliceras samtidigt, vilket reducerar tiden
för bandningscykeln. Styrningar fram och bak riktar upp
bandet i alla bandningslägen. Slakt band kan snabbt dras
åt innan bandet sträcks, vilket också reducerar bandningstiden. Bandspänningen är steglöst justerbar.
SLP ger en helt säker förslutning utan separata lås, vilket
spar tid och pengar.
Enkel service
Alla slitdelar är lätta
att komma åt och kan
bytas ut snabbt och
enkelt.

Justerbar
bandspänning
Bandspänningen kan
enkelt och snabbt justeras.

Inga lås
SLP ger säker förslutning utan lås, vilket
spar tid och pengar.

Lätt att dra åt
slakt band
Slakt band kan dras åt
innan bandningen
startas, vilket reducerar bandningstiden.

Driftsäker och hållbar
SLP har en robust konstruktion
med maximal säkerhet och
hållbarhet för verktygets slitdelar.

Dimensioner och prestanda
Vikt

6,7 kg

Total längd

320 mm

Bredd

100 mm

Max bandspänning

5500 N

Band
SLP är konstruerat för användning med Signode Apex och Magnus stålband i dimensioner från 13 x 0,5 mm till 19 x 0,65 mm.
Apex, Signodes vanliga stålband, är tillverkat med små toleranser och
passar de flesta bandningsapplikationer.
Magnus, Signodes specialstålband, är ett värmebehandlat stålband med
medium kolhalt för mer krävande applikationer, där bandet måste klara
mycket kraftiga chockbelastningar.
Båda bandtyperna finns i tre olika utföranden; blåanlöpt och vaxat, lackerat
och vaxat samt zinkbelagt och vaxat.

För ytterligare information kontakta Signodes kundtjänst.
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