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OR-T 50 firmy ORGAPAck jest wiązarką akumulatorowo-ręczną, spinającą ładunki za 
pomocą taśmy PET lub PP. Urządzenie automatycznie zgrzewa i odcina taśmę. 
 

OR-T 50 
AKUMULATOROWO-RĘCZNA  

WIĄZARKA DO PALET 

 OR-T 50 to półautomatyczna wiązarka 
przeznaczona do zabezpieczania średnio-ciężkich 
palet i pakietów. Urządzenie bateryjno-ręczne, co 
oznacza, że napinanie taśm odbywa się ręcznie, a 
zgrzewanie i odcinanie w sposób automatyczny. 
Napinacz OR-T 50 jest trwały, ergonomicznie 
wykonany i uniwersalny – z powodzeniem 
stosowany w wielu branżach. 
 

   

 
 

Na zdjęciu: ręczno-akumulatorowy napinacz szwajcarskiej firmy ORGAPACK, model OR-T 50 



 
ORGAPACK OR-T 50 

 
Opis urządzenia OR-T 50: 

 Jest to urządzenie ręczne, półautomatyczne, przeznaczone do obwiązywania lekkich i średnio-ciężkich ładunków. 
Obsługuje taśmy o różnej szerokości. Zmiana szerokości taśmy odbywa się bardzo łatwo; nie wymienia się przy tym 
żadnych części. Czas zgrzewania - w zależności od parametrów taśmy - reguluje się za pomocą potencjometru. Obudowa 
aparatu OR-T 50 jest wykonana z tworzywa sztucznego o najwyższej jakości. Takie wykonanie gwarantuje dużą trwałość i 
wytrzymałość konstrukcji. Napinanie taśmy – ręczne, zgrzewanie i odcinanie – automatycznie. 

 Korpus wykonany ze specjalnie wzmocnionego tworzywa sztucznego: 
 

 
 
Cechy urządzenia: 

 Produkcja: ORGAPACK (Szwajcaria) 

 Możliwość stosowania napinacza zarówno w pionie, 
jak i w poziomie 

 Prosta i intuicyjna obsługa urządzenia 

 Opcjonalnie istnieje możliwość podwieszenia aparatu 
(na zawiesiu) przy stacjonarnym wykorzystaniu 

 Wzmocniona konstrukcja (ze wzmocnionego tworzywa 
sztucznego) daje gwarancję solidności urządzenia 

 Ergonomiczny kształt i znakomite wyważenie 
powodują, że napinacz dobrze „leży” w ręce 

 Zgrzew tarciowy oznacza, że urządzenie nie wymaga 
stosowania plomb, spinek itp.; w związku z tym jest 
tanie w użytkowaniu i nie wymaga dodatkowych 
materiałów eksploatacyjnych 

 
Dane techniczne: 

 Taśma: PP lub PET 

 Szerokość taśmy: 9,0 – 19,0 mm 

 Grubość taśmy: 0,5 – 1,0 mm 

 Waga: 4,0 kg (z baterią) 

 Typ łączenia: zgrzew tarciowy 

 Siła naciągu: do 2.300 N 

 Wymiary: 400 x 130 x 200 mm 

 Bateria: 12,0V; 2,6Ah; Ni-MH  

 Ilość wiązań na naładowanej baterii: do 200 

 Czas ładowania: ok. 60 minut 

 Żywotność baterii: ok. 2.000 ładowań 
 
Opcje wyposażenia dodatkowego: 
1. Zawiesie – umożliwia podwieszenie urządzenia na 

stanowisku do pakowania, dzięki czemu ręce pozostają 
wolne, a OR-T 50 jest w pobliżu 

2. Płyta antyścieralna mocowana na dole urządzenia 
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