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Safety Steps™

Anvilatch™Wrap-On™

SpeedStrap™

EcoTab™

Bezpieczeństwo

BezpieczeństwoOszczędność czasu

Oszczędność czasu

Usuwanie odpadu

Emba Snap-On™

Oszczędność czasu

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU      BEZPIECZEŃSTWO      USUWANIE ODPADU

Mądre Rozwiązania



Zalety
 Przejście w ciągu kilku sekund
 Gwarantuje stabilne miejsce pracy
 Łatwe w montażu

Oszczędność czasu

Zalety
 Zapewniają kontrolę i swobodny przepływ arkusza  
 Mocny chwyt ze względu na szerokość opaski
 Szybki i łatwy montaż i demontaż. Wystarczy przyłożyć i oderwać
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  Geeft u volgende 
afmetingen aan ons door

 Film

SpeedStrap™ Die Cut SpeedStrap™ Printing

Patent Patent

Zwiększenie bezpieczeństwa

Safety Steps™

 Film

Usuwanie odpadu

Zalety
 Szczotki usuwają odpad z arkuszy
 Zabezpiecza przed postojem maszyny w stacji klejącej
 Zwiększa prędkość produkcyjną
 Szczotki można regulować aby kontrolować grubość 
 tektury lub jej zniekształcenie 
 Całkowicie elektrycznie napędzany system, niskie 
 zużycie energii

Zalety
 Jednorazowa inwestycja w piasty i oszczędność 
 czasu podczas postoju
 Zapobiegają poślizgowi kółek
 Zapewniają prawidłowe podawanie arkuszy, 
 również fali E i B

Kółka Wrap-on™ firmy Dicar mają ogromny wpływ na czas 
postoju maszyny. Ich wymiana trwa zaledwie 1 godzinę! 
Wymiana standardowychi kółek trwa około 5 godzin.

EcoTab™ Napędzany elektrycznie 
system czyszczący
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 Film

Wrap-On™

Patent

Oszczędność czasu Bespaar 3-4 uren onderhoudstijd

SpeedStrap™ Magnetyczne 
opaski ciągnące 

https://youtu.be/LLhGyeqOLsc
https://youtu.be/00vVMu0te9o
https://youtu.be/mnkcLj6ZWN0


Oszczędność czasu

Emba™ ulepszona wersja łożyska Equlizer

Zwiększenie bezpieczeństwa
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AnviLatch™

Zalety
 Nie ma potrzeby użycia 
 młotka
 Bezpieczny montaż okładzin
 Obsługa bez większego 
 wysiłku

Voordelen
 Nowy system Equalizer do maszyn Emba
 Szybka i łatwa zamiana miejsc okładzin dzięki 
 metodzie Equamount
 Wymiana okładzin przez 1 operatora
 Równe zużycie okładzin na całej szerokości cylindra
 Dokładność wymiarów na opakowaniach

Montaż
 Po prostu umieść okładzinę 
 AnvilLatch™ na bębnie 
 wykrojnikowym i zamontuj 
 rolkę zabezpieczającą
 Umieść krawędź 
 pozycjonującą przecwibieżni 
 w szczelinie cylindra
 Obróć bęben i cylinder
 Okładzina AnvilLatch™ 
 zamknie przeciwbieżnie bez 
 pomocy narzędzi ręcznych.

  Montaż AnviLatch

Patent

Patent

 Film

https://vimeo.com/258224275

