BPT-sorozat

Akkumulátoros
acélpántoló

Mobilitás

Rugalmasság

Funkcionalitás

Megbízhatóság

Szabadon hordozható
az üzemben, nincs
levegőtömlőhöz
„láncolva”.

Használható helyhez
kötött vagy gyártósoron
kívüli alkalmazásoknál,
bárhol az üzemben.

Nincs botlásveszélyes
levegőtömlő, az
elektronikusan vezérelt
pántolási folyamat garantálja
a feszítési/lezárási beállítások
pontos megismétlését.

Pontos és
megismételhető
pántfeszítés és -lezárás,
svájci minőség, melyet a
DEKRA tanúsít

BPT - Akkumulátoros
szerszámok acélpántoláshoz
A Signode BPT akkumulátoros szerszámok nagysebességű
működést és páratlan teljesítményt biztosítanak acélpántolási
alkalmazásokhoz. Ergonomikus kialakításának és számos
teljesítménynövelő funkciójának köszönhetően többféle
felhasználás esetén fokozzák a teljesítményt - helyhez kötött
vagy gyártósoron kívüli feladatoknál, bárhol az üzemben.

Előnyök és jellemzők
¢

Maximális megbízhatóság

Nincs többé eltérés a pneumatikus rendszer fluktuációi
miatt - a nagyteljesítményű akkumulátor és a kefe nélküli
motor technológiája garantálja az elektronikusan vezérelt
és megismételhető pántolási folyamatot. A pántolási állapot
valós idejű kijelzése, illetve a vizuális és akusztikus jelzések
olyan, intelligens funkciók, melyek a lehető legmagasabb
szintű felhasználási biztonságot nyújtanak.

¢

BPT-H32

Egyszerűbb működés

A BPT szerszámok intuitív érintőfelülettel rendelkeznek,
lehetővé teszik a pántolási paraméterek gyors és kényelmes
beállítását a csomagtól függően, továbbá a felhasználók
választhatnak a manuális, fél- vagy teljesen automatikus
működési módok, illetve a kedvenc beállítás közül.

¢

Megnövelt hatékonyság

Az akár 800 ciklus/akkumulátortöltés lehetővé teszi a
zökkenőmentes és folyamatos üzemelést teljes mobilitással
az üzem területén anélkül, hogy szükség lenne közeli
légtömlőre és állandó minőségű levegőre.

¢

Biztonságos ipari teljesítmény
Ez a BPT szerszám lehetővé teszi a megismételhető pántolási
műveleteket, korlátlan mobilitás mellett, botlásveszély és a
pneumatikus rendszer korlátozásai nélkül.

BPT-H32

Újdonságok
¢

Innovatív

A kiváló megbízhatóságért
■ Az iparágban bevált, kiváló minőségű eszköz
■ Ergonomikus és biztonságos kialakítás
¢

Intuitív

Az egyszerűbb és gyorsabb használatért
■ Digitális felhasználói felület érintőpados beállítással
■ Kedvenc pántolási funkció
¢

Intelligens

BPT-L19

A kiváló és konzisztens teljesítményért
■ A kifejtett feszítő erő valós idejű kijelzése
■ E-vezérelt pántolási folyamat
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