
Łatwe w uzyciu,
reczne urzadzenie do
usuwania zewntrznego 
odpadu z palet 
wysztancowanych
arkuszy.

CARTOSTRIP™

� Mocny naped pneumatyczny

� Bezpiecze�stwo, obur�czna obsługa,

� Poprawia przepustowosc sklejarek

� Redukuje ryzyko urazów RSI

� Błyskawiczny zwrot z inwestycji 

W celu uzyskania szerszych informacji:

info@cartostrippolska.pl
www.cartostrippolska.pl

CARTOSTRIP



W celu uzyskania szczegółowych informacji:

Cartostrip Polska 
Tel: +48 607 215 843 info@cartostrippolska.cpl

wersja pneumatyczna
napięcie na wyjściu 750w
ciśnienie powietrza 6.3 bar (90 psi)
zapotrzebowanie na powietrze 1.98 l/s
waga 5.2kg
poziom hałasu przy urządzeniu 91dB
poziom hałasu w obrębie 1 metra od urządzenia 86dB
poziom hałasu otaczającego 34dB

Dane techniczne

Czy urządzenie do ręcznego oczyszczania stosów pracuje na każdym
typie podłoża? 
Tak. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby móc oczyścić nawet tekturę falista i
mikrofalę. 

Czy konieczna jest modyfikacja dotychczasowych wykrojników?
To zależy od tego, w jaki sposób zostały one przygotowane. Najefektywniejsze
oczyszczanie ma miejsce wtedy, kiedy wielkość usuwanego odpadu jest nie przekracza
45 cm. Ogólnie można przyjąć, że czym mniejszy odpad, tym łatwiejsze oczyszczanie. W przypadku, gdy dotychczasowy
wykrojnik przewidywał odpad dużo większy, niż 45 cm, na ogół wystarczy wstawienie noża rozcinającego.

Czy urządzenie do ręcznego oczyszczania stosów poradzi sobie takim z mikrofalą oraz materiałami
kaszerowanymi?
Tak. Materiały tego typu, jak również materiały foliowane,czy lakierowane nie stanowią problemu dla urządzenia Cartostrip.

Czy urządzenie poradzi sobie z dużym odpadem?
Tak. Zakładając, że cięcie jest dokładne, a punkty sczepiające nie są zbyt mocne, oczyszczanie nawet bardzo dużych
odpadów nie stanowi problemu. 

Jaka jest minimalna szerokość odpadu, którą może obsłużyć urządzenie?
Minimalna szerokość odpadu jest następująca:
Karton – 8,5mm
Mikrofala – 20mm

Czy można używać urządzenia Cartostrip do oczyszczania odpadu z arkuszy wysztancowanych na
ręcznych maszynach?
To zależy od wyrównania stosu. Stos musi być dobrze wyrównany, a wykrojnik musi uwzględniać wymagania urządzenia.

Jak jest żywotność łańcucha?
Zależy od operatora.  Zakładając, iż urządzenie jest poprawnie użytkowanie, żywotność łańcucha to minimum 6 miesięcy,
ale z reguły jest ona większa.

Ile czasu zaoszczędzę używając urządzenia Cartostrip?
Oczyszczenie standardowej palety – do 10 min (zwykłe ręczne oczyszczanie takiej samej palety to ok. 45 min). Oszczędność
czasu z wykorzystaniem urządzenia Cartostrip – 70% do 90%


