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Strepper®

Elastobinder®

Voorbeelden

Technische 
gegevens

Elastobinder® - Strepper®

De specifi eke eigenschappen van synthetisch rubber maken Strepper® zeer geschikt voor het bundelen van de meest 
uiteenlopende producten. De voordelen van Strepper® als bundelmateriaal zijn reeds lang bekend:

Tot nu toe werd elastiek handmatig om de bundel aangebracht, een tijdrovende en daardoor kostbaar werk.

Cyklop heeft een systeem dat volautomatisch bundelen met elastiek mogelijk maakt. Dit systeem bestaat uit de com-
binatie van een bundelmachine, de Elastobiner® en elastiek op rol, Strepper® . Hiermee kunnen uw producten snel 
gebundeld worden.

Grote rollengtes en een eenvoudige bediening waarborgen een continu bundelproces, 
waarbij iedere Strepper® wordt gebruikt. Door zijn grote elasticiteit is Strepper® geschikt voor het bundelen van 
producten van onregelmatige vorm. Strepper®   wordt gemaakt van recyclebaar kunststof en is leverbaar in diverse 
kleuren en afmetingen. 
Geautomatiseerd bundelen voorkomt gebruik vanbestaande verpakkingsmaterialen.

• Strepper® heeft een gesloten vorm, zodat aan elkaar lassen of knopen van de uiteinden niet nodig is.
• Strepper® vervormt het product niet en laat geen sporen na.
• Strepper® is fl exibel: bij met  Strepper® gebundelde producten kan men er wat uithalen, zonder dat rest eruit valt.
• Strepper® is multi inzetbaar. Met één maat Strepper® zijn grote en kleine producten te bundelen.

De Elastobinder® kan zowel horizontaal als verticaal bundelen. Product in- en uitvoer geschiedt met de hand of door de 
middel van een transportband of draaitafel. Wij ontwikkelen en bouwen complete verpakkingslijnen met de Elastobinder®  
naar uw wensen en eisen. Inbouw van de Elastobinder®    in uw bestaande verpakkingslijn is ook mogelijk.

Als optie kan de Elastobinder®  uitgerust worden met een automatische Labelunit. Om iedere Strepper® wordt voor het 
bundelen een label gevouwen. Op deze manier voorziet u de bundel van de juiste informatie.

Voeding : 230 V, 50 Hz - 1 Ph.
Lucht aansluiting : 6 bar
Besturing : PLC
Capaciteit :  max. 45 bundels per min.
Booggrootte : 160 x 160 of 400 x 160 mm (B x H)
Veiligheid : volgens CE-normering


