
PODAJNIKI DO TAŚMY



1.

M-1000 Automatyczny dozownik taśm (typ ekonomiczny)

Dane techniczne:

Nr modelu: M1000
Napięcie: 220 V / 50 HZ 110 / 60 HZ
Moc: 18 W
Długość cięcia odcinków taśmy: 20 mm-999 mm
Szerokość cięcia: 7 mm-50 mm

Funkcje:

Model podstawowy, konkurencyjny cenowo i najbardziej popularny.
Zespół tnący z 4 okrągłymi kołkami lub 3 kołkami płaskimi, bardziej ekonomiczny.
Dowolna regulacja długości, cyfrowy wyświetlacz.
Dwa typy pracy: automatyczny i ręczny.
Dostępna funkcja pamięci ustawień długości.
Aplikowalna taśma o średnicy: 75 mm / 32 mm / 25 mm
Przełącznik membranowy, trwały.
Napięcia: 220V i 110V



2.

M-1000S Automatyczne dozowniki taśm.

Dane techniczne:

Model: M-1000S
Napięcie: 220 V / 50 HZ 110 / 60 HZ
Moc: 18 W
Długość cięcia odcinków taśmy: 5 mm-999 mm
Szerokość cięcia: 7 mm-50 mm

Funkcje:

Dowolna regulowana długość odcinka taśmy.
Dwa typy pracy: automatyczny i ręczny.
Dostępna funkcja pamięci ustawień długości.
Aplikowalna taśma o średnicy 75 mm / 32 mm / 25 mm.
Przełącznik membranowy, trwały.
Napięcia: 220V i 110V.



3.

Z-CUT2 Automatyczne dozowniki taśm typu karuzelowego
(typ ekonomiczny)

Dane techniczne:

Model: Z-CUT2
Napięcie: 220 V / 50 HZ 110 / 60 HZ
Moc: 160 W
Długość cięcia odcinków taśmy: 13 mm-59 mm
Szerokość cięcia: 3 mm-22 mm

Funkcje:

Dowolnie dostosowywana długość odcinka.
Sposób cięcia i podawania taśmy na karuzeli
umożliwia obsługę czterech pracowników równocześnie

Zaleta dodatkowa: cięcie wąskiej i miękkiej taśmy.
Aplikowalne taśmy o średnicy 75 mm / 32 mm / 25 mm.
Napięcia: 220V i 110V.



4.

M-3000 Automatyczne dozowniki taśm.
(hit sprzedażowy)

Dane techniczne:

Dostępna szerokość taśmy: 3 ~ 25 mm
Dostępna długość odcinka: 9 ~ 61 mm
Zasilanie: AC 110V 60Hz / AC 220V 50Hz
Wymiary i waga: 120×250×150 mm; 3,0 kg

Funkcje:

Gdy naciskasz przycisk, przykleja on taśmy w połowie, gdzie się tnie.
Bez szpulki, można umieścić dowolny rozmiar rolki.
Antystatyczny korpus ABS.
Bardzo łatwa obsługa, zmiana długości taśmy i odstępów 
za pomocą pokrętła bocznego.
Wystarczy zmienić górne i dolne ostrza. Nie trzeba ich dostosowywać.
Wycinanie wielu rodzajów taśm za pomocą jednego urządzenia.
Unikalny system podawania umieszcza taśmę na karuzeli
dla łatwego zdejmowania.
Dostępne typy taśmy: taśma PVC, taśma tkaninowa, taśma szklana,
taśma pp, taśma dwustronna, kapton itp.

Zalety: 

- może ciąć taśmy Kapton bez zwijania; 
- może wyciąć bardzo wąską taśmę, min. 3mm



5.

ZCUT-10 Automatyczny dozownik taśm typu
karuzelowego z funkcją czujnika ruchu.

Dane techniczne:

Szerokość taśmy: 3 do 25 mm (rolka 3 cale)
Długość ciętych odcinków taśmy: od 8 do 70 mm
Pobór mocy: 126 W
Moc: 100 V AC, 50 Hz / 220 V AC, 60 Hz
Wymiar (szer. x gł. x wys.): 126x256x150 mm
Waga: 2,5 kg

Funkcje:

Zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko.
Przycinanie i umieszczanie taśmy, na tacy przełącznika obrotnicy.
Czujnik ruchu zapewnia cięcie taśmy o tej samej długości.
Potrafi ciąć różne rodzaje taśmy, schludnie i czysto.
Można używać taśm o różnych rozmiarach szpul.
Regulacja długości wydawanej taśmy do ręki operatora.
Łatwe wymiany ostrzy bez regulacji.
Aplikowalne taśmy: taśma klejąca, taśma klejąca o wysokiej
temperaturze, taśma papierowa teksturowana i inne.



6.

ZCUT-870 Automatyczny dozownik taśm typu
karuzelowego z funkcją czujnika ruchu.

Dane techniczne:

Długość ciętych odcinków taśmy: 8 do 70 mm
Szerokość taśmy: 3 do 25 mm
Maksymalna średnica rolki: 300 mm
Moc: 100 V, 50 Hz / 220 V AC, 60 Hz
Waga: 2,5 kg
Wymiary: 126x150x256 mm

Funkcje:

Zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko.
Przycina i umieszcza taśmę, a następnie po wciśnięciu
przełącznika obrotnicy z sensorem ruchu tnie następny odcinek.
Poprawia wydajność.
Cięcie taśmy o tej samej długości.
Potrafi ciąć różne rodzaje taśmy, schludnie i czysto.
Można używać taśm o różnych rozmiarach szpul.
Regulacja długości taśmy wydawanej bezpośrednio na dłoń operatora. 
Łatwa wymiana ostrzy, bez regulacji.
Rodzaje taśm: taśma klejąca, taśma klejąca wysokotemperaturowa,
taśma papierowa teksturowana i inne.



7.

RT-3700 Automatyczny dozownik taśm typu
karuzelowego z funkcją czujnika ruchu.

Dane techniczne:

Długość ciętych odcinków taśmy: 8 do 70 mm
Szerokość ciętej taśmy: 3 do 25 mm
Maksymalna średnica rolki: 300 mm
Materiał korpusu: ABS
Moc: 100 V, 50 Hz / 220 V AC, 60 Hz
Waga: 2,5 kg
Wymiary: 126x150x256 mm

Funkcje:

Zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko.
Przycinanie i umieszczanie taśmy, na tacy przełącznika obrotnicy.
Czujnik ruchu zapewnia cięcie taśmy o tej samej długości.
Potrafi ciąć różne rodzaje taśmy, schludnie i czysto.
Można używać taśm o różnych rozmiarach szpul.
Regulacja długości wydawanej taśmy do ręki operatora.
Łatwe wymiany ostrzy bez regulacji.
Aplikowalne taśmy: taśma scotch, taśma klejąca, taśma klejąca o wysokiej
temperaturze, taśma papierowa teksturowana i inne.



Carousel Automatic Tape Dispensers KNOKOO ATD-10

8.

ATD-10 Automatyczne dozowniki taśm.

Dane techniczne:

Szerokość taśmy:3 do 25 mm
Długości odcinków taśmy: od 8 do 70 mm
Pobór mocy: 126 W
Moc: 100 V AC, 50 Hz / 220 V AC, 60 Hz
Wymiar (szer. x gł. x wys.): 126x150x256 mm
Waga: 2,5 kg

Funkcje:

Zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko.
Przycinanie i umieszczanie taśmy, na tacy przełącznika obrotnicy.
Czujnik ruchu zapewnia cięcie taśmy o tej samej długości
Potrafi ciąć różne rodzaje taśmy, schludnie i czysto.
Można używać taśm o różnych rozmiarach szpul.
Regulacja długości wydawanej taśmy do ręki operatora.
Łatwe wymiany ostrzy bez regulacji.
Aplikowalne taśmy: taśma klejąca, taśma klejąca o wysokiej
temperaturze, taśma papierowa teksturowana i inne.



9.

ED-100 Automatyczne dozowniki taśm z podwójną rolką taśmy 

Dane techniczne:

Model: ED-100
Napięcie: 220V / 50HZ 110 / 60HZ
Moc: 18 W
Długość cięcia odcinków taśmy: 20 mm-999 mm
Szerokość cięcia: 7 mm-55 mm

Funkcje:

Dowolna regulacja długości, cyfrowy wyświetlacz.
Dwa typy pracy: Auto / ręczny.
Dostępna funkcja pamięci ustawień długości.
Średnica wewn. rolki taśmy: 75 mm
W tym samym czasie można ciąć dwie rolki taśm.
Przełącznik membranowy, trwały.
Napięcia: 220V i 110V



10.

M-2000 Automatyczny dozownik taśm.

Dane techniczne:

Długość ciętego odcinka: 20 do 999 mm
Szerokość taśmy : 7 do 50 mm
Średnica taśmy: 180 mm (maksymalna)
Materiał korpusu: ABS
Moc: 110 VAC 60 Hz / 220V 50Hz
Waga: 3 kg
Rozmiar (szer. x wys.x gł.): 137 x 245 x 150 mm
Rodzaje taśm: taśma polietylenowa, taśma teflonowa,
celofan, taśma z tkaniny octanowej, taśma maskująca,
taśma winylowa, dwustronna, dwustronny papier gumowany

Funkcje:

Dane na wyświetlaczu LED.
Można ciąć trzy różne długości odcinków taśmy.
Automatyczne podawanie i cięcie taśmy.
Indukcyjna podczerwień.
Rodzaje taśm: taśma maskująca, taśma dwustronna, taśma
z tkaniny octanowej, taśma z aminy włóknistej i inne.



11.

ATD-60 Wydajne automatyczne dozowniki taśm

Dane techniczne:

Typ: dozowniki taśmy do pakowania
Wyświetlacz: 3-cyfrowy diodowy LED
Stosowana szerokość taśmy: od 6 do 60 mm (rolka 3 cale)
Ograniczenie rozmiaru odcinka taśmy:5 do 999 mm
Prędkość podawania: 200 mm/sekundę
Maksymalna średnica rolki: 300 mm
Materiał korpusu: antystatyczny ABS
Napięcia: 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz
Wymiar (szer. x gł. x wys.): 116 x 213 x 140 mm
Waga: 3,5 kg

Funkcje:

Różne rozmiary taśm bez rolki.
Możliwość używania 2 rolek jednocześnie.
Bezpieczna konstrukcja i użytkowanie.
Zwarta obudowa odpowiada na zapotrzebowanie produkcji stanowiskowej.
Ustawialna liczba odcinków na liczniku cyfrowym.
Funkcja pamięci umożliwia ustawienie sześciu różnych długości odcinków taśm.
Możliwość transportu filmu lub taśmy z użyciem  elastycznej taśmy podkładowej.
Taśmy nadające się do użytku: włókno ciągłe, mocna, tkanina octanowa, tkanina
szklana, dwustronna, normalna, pre-stick, celofan, maskowanie, plastik i inne.
Użyteczny materiał nieprzylepny: folia ochronna, taśma papierowa, folia izolacyjna,
folia aluminiowa, folia miedziana i inne.



12.

Dane techniczne:

Typ: dozowniki taśmy do pakowania
Wyświetlacz: 3-cyfrowy diodowy LED
Stosowana szerokość taśmy: od 6 do 60 mm (rolka 3 cale)
Ograniczenie długości odcinka taśmy:5 do 999 mm
Prędkość podawania: 200 mm/sekundę
Maksymalna średnica rolki: 300 mm
Materiał korpusu: antystatyczny ABS
Napięcia: 110 V AC, 60 Hz / 220 V AC, 50 Hz
Wymiar (szer. x gł. x wys.): 116 x 213 x 140 mm
Waga: 3,5 kg

Funkcje:

Funkcja programowania pozwala uzyskać różne długości odcinków taśmy.
Różne rozmiary taśm bez rolki.
Możliwość używania 2 rolek jednocześnie.
Bezpieczna konstrukcja i użytkowanie.
Zwarta obudowa odpowiada na zapotrzebowanie produkcji stanowiskowej.
Ustawialna liczba odcinków na liczniku cyfrowym.
Funkcja pamięci umożliwia ustawienie sześciu różnych długości odcinków taśm.
Możliwość transportu filmu lub taśmy z użyciem  elastycznej taśmy podkładowej
Taśmy nadające się do użytku: włókno ciągłe, mocna, tkanina octanowa, tkanina
szklana, dwustronna, normalna, pre-stick, celofan, maskowanie, plastik i inne
Użyteczny materiał nieprzylepny: folia ochronna, taśma papierowa, folia izolacyjna,
folia aluminiowa, folia miedziana i inne.

Może obsłużyć do 6 długości(ABCDEF)
Pętla cięcia A-F
Np.: 30-60-90-115-90-170    30-60-90-115-90-170
może ciąć takie same lub różne długosci

Cykl cięcia

ATD-60GR Automatyczne dozowniki taśm
z nteligentna funkcja programowania.



13.

ATD-80 Elektroniczny dozownik taśmy do ciężkich taśm 
-do wszelkiego rodzaju taśm samoprzylepnych

do 80 mm szerokości.

Dane techniczne:

Długość odcinka taśmy: 20 - 999 mm
Szerokość taśmy: 8 - 80 mm
Prędkość podawania: długość 150 mm)
Maksymalna średnica zewnętrzna: 150 mm (lub opcjonalnie 200 mm)
Max. średnica taśmy: Φ300mm
Prędkość cięcia: 150 mm/s
Waga netto: 5,5 Kg
Waga brutto: 6.4 Kg
Wymiary: 190(szer.) x 140(wys) x 230(Dł.) mm
Akcesoria: jeden przewód zasilający, instrukcja obsługi

Stosowane taśmy: różne folie, taśma klejąca, taśma samoprzylepna,
taśma dwustronna i inne

Funkcje:

Jedna maszyna do szerokiego zakres taśm. (Szerokość 8–80 mm)
Automatyczne podawanie i cięcie.
Łatwa wymiana ostrza i tani koszt ostrza.
Wystarczy ustawić długość odcinka za pomocą cyfrowego licznika.
Solidna konstrukcja pozwala na używanie przez 24 godziny/dobę.
Zwarta budowa.
Ekonomiczny i praktyczny, znacznie zmniejsza koszty produkcji
Tryby pracy: Auto / ręczny



15.

ATD-150 Elektroniczny dozownik taśmy z wytrzymałym
dozownikiem taśmy do wszelkiego rodzaju

taśm samoprzylepnych do 150 mm szerokości

Dane techniczne:

Długość cięcia odcinka taśmy: 5-999 mm
Szerokość taśmy: 20-150 mm
Prędkość podawania: 200 mm/s.
Maksymalna średnica zewnętrzna: 300 mm
Max. średnica taśmy: Φ300mm
Prędkość cięcia: 200 mm/s
Waga netto: 6.20Kg
Waga brutto 7,50 Kg
Wymiary: 260(Szer.) x 230(Wys) x 140(Dł.) mm
Akcesoria: jeden przewód zasilający, instrukcja obsługi

Funkcje:

Jedna maszyna może pokryć szeroki zakres taśm. (Szerokość 20-150 mm)
Automatyczne podawanie i cięcie.
Łatwa wymiana ostrza i tani koszt ostrza.
Wystarczy ustawić długość za pomocą cyfrowego licznika.
Solidna konstrukcja pozwala na używanie przez 24 godziny/dobę.
Zwarta budowa.
Ekonomiczny i praktyczny, znacznie zmniejsza koszty produkcji.
Tryby pracy: Auto / ręczny



2019©HERMES


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

