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Cyklop Omsnoeringsaggregaat CFH -1

Het hart van elke omsnoeringsmachine is het omsnoeringsaggregaat. Het is in grote mate afhankelijk van de prestaties en specifi catie, hoe 
zeker een lading is tijdens het transport. Cyklop heeft, onder andere, haar omsnoeringsaggregaten uitgerust met naspan-technologie.
Uniek:  Het band wordt niet in één keer rond het product getrokken,  maar in nauwgezette intervallen. Deze innovatieve technologie ver-
zekert ten alle tijde een optimale holding force rond het hele pakket en gebruikt volledig de technische voordelen van het moderne Cyklop 
PETP band – tot 5,500 Newton.

Voordelen: • Lange levensduur 
   • Wrijvingslas – geen damp, dus geen onplezierige geurtjes
   • Service- en onderhoudsvriendelijk
   • Snel en eenvoudig te vervangen laskop, minutenwerk
   • Sommige slijtage delen kunnen eenvoudig worden vervangen zonder dat    
          het omsnoeringsaggregaat gedemonteerd moet worden.
   • Twee verschillende,  innovatieve Cyklop laskoppen beschikbaar, beide
    aangepast aan het pakket
   • Cyklop ruil model is mogelijk
   • Voldoet aan machine regels 2006/42/EG

Technische gegevens: Bandinvoer/ -terugvoer: 2,9 m/s
   Bandspanning: tot 5,500 N (afhankelijk van spanning, 
       variabele spanning instelling, 
       bandbreedte en dikte)
    Lastijd: 1.5 - 2.0 seconden (afhankelijk van   
       bandtype)
   Gewicht: ca. 77 kg
   Afmetingen: ca. 395 x 445 x 272 mm
   Geluidsniveau: < 70 dB

Elektrisch: Bedrijfsspanning: 3/N/PE, 230 – 415 V, 50-60 Hz
   Totale aansluitwaarde: 1.0 kW
   Stuurspanning: 24 V DC

PETP en PP band Laskop

V 80 R S3 V 94 Q-S3

Bandbreedte 9 - 12 mm 12 - 19 mm

Banddikte 0,4 - 1,12 mm 0,58 - 1,12 mm

Bandkwaliteit PP en PETP PP en PETP

Training en service in top vorm
Onze experts bij Cyklop Nederland B.V. kunnen vaak per telefoon helpen met advies en instructies. 
Alle servicemonteurs zijn opgeleid in het eigen opleidingscentrum van Cyklop, welke ook beschikbaar is voor intensieve klantentraining. 
Of het nu gaat om een productielijn die regelmatig onderhoud nodig heeft of het direct verhelpen van een storing, we staan altijd klaar 
voor advies, hulp en service. Cyklop heeft meerdere servicemonteurs verspreid over Nederland, zodat we snel kunnen reageren bij proble-
men. We kunnen, voor systeem klanten, een afspraak maken voor 24-uurs service.
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