
OMSNOERINGSMACHINE
MODEL: AMPAG BOXER TRANSIT



Ampag Boxer Transit

De volautomatische omsnoeringsmachine Ampag Boxer Transit dient voor het omsnoeren van diverse pakketten en producten zoals dozen,         
postpakketten en samengestelde tijdschriften. Er zijn meerdere transportband-uitvoeringen en -snelheden mogelijk. De machine is zeer eenvoudig 
in nieuwe en bestaande volautomatische productielijnen in te passen. DeAmpag Boxer Transitonderscheidt zich door betrouwbaarheid, eenvoudige 
bediening en gering onderhoud.  

Volutomatisch omsnoeren
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Cyklop Nederland B.V.
Benjamin Franklinstraat 5
8013 NC Zwolle 
info@cyklop.nl

038 4675800

Automatische bandinvoer
Het omsnoeringsband wordt vanaf de 
bandhaspel tussen de geleiderollen in 
de machine gevoerd. Na een druk op de 
startknop begint het invoeren 
automatisch. Wanneer het 
bandmagazijn vol is, is de machine bedrijfs-
klaar.

„Loop“ functie
Misomsnoeringen worden 
uitgeworpen, waardoor de volgende cyclus 
weer storingsvrij kan worden uitgevoerd.

Bandeinde sensor
Een sensor herkent wanneer de rol leeg is. 
Het resterende band kan dan middels de 
bedieningsknoppen uit de machine worden 
gespoeld en de 
machine is klaar voor het verwisselen van 
de volgende rol band.

Bediening
Handmatig: De omsnoeringscyclus kan 
handmatig worden gestart, 
zonder transport, met een drukknop of een 
voetschakelaar. De volgende automatische 
programma‘s zijn standaard aanwezig: 
- Enkele omsnoering, de afstand wordt 
ingesteld met een verplaatsbare fotocel. - 
Dubbele omsnoering, de afstand wordt 
ingesteld met verplaatsbare 
fotocellen. Vrije doorloop: De machine 
wordt puur gebruikt voor transport. 
Per drukknop kan er worden 
omsnoert.

Bandspanning
Traploos instelbaar, middels een 
potentiometer.

Automatische instelling afkoeltijd
Het openspringen van de las behoort tot 
het verleden. De afkoeltijd van de las wordt 
automatisch aangepast aan de ingestelde 
bandspanning.  
 

Flexibele inzetbaarheid
De Ampag Boxer Transit is bijna overal                 
inzetbaar met de 4 zwenkwielen.
 

Booggrootte
De grootte van de boog is standaard 
850x600 mm. De boog kan tevens 
worden vergroot en verkleint met rasters van 
200 mm.

Omsnoeringscapaciteit:        tot 40 omsn./min.  afhankelijk van de ingestelde bandspanning,    

   pakketgrootte en booggrootte.     

Min. pakket:              170 x 30 x 180 mm  (BxHxL)

Max. pakketgewicht:            40 kg

Omsn.materiaal:               Polystrap  5, 9 en 12 (16) mm

Bandspoel:     kerndiameter: 200 mm/ buitendiameter: 420 mm/ breedte: 190 mm

Bandspanning:  50 – 800 N

Bandsluiting:  lastong

Geluid:        78 - 85 dB(A)

Opwarmtijd:  ongeveer 30 sec.

Voeding:                        400 V, 3 fase, 50 Hz

Machine gewicht:  ongeveer 230 kg


