
Nr art. Typ

102-00000 Autotool System 3080

102-00010 Zasilacz

102-00040
Osprzęt do pracy stacjonarnej,
elastyczny

102-00041 Osprzęt do pracy w poziomie

102-00042 Osprzęt do pracy automatycznej

102-00043 Osprzęt do pracy stacjonarnej,
stały

102-00050 Osprzęt do pracy w podwieszeniu

102-00052
Osprzęt do pracy w podwiesze-
niu z możliwością obniżenia

Zastrzeżone prawo do ewentualnych zmian 
technicznych.

Zasilanie Elektryczne, zasilacz

Czas cyklu ok. 1,3 s (szczęki 50 mm)

Waga 2,2 kg

Zastosowanie Stacjonarne lub mobilne

Zasilacz Wejście: 230/115 VAC, 50/60 Hz
Wyjście: 48 VDC, max 50 W

Osprzęt do pracy
stacjonarnej

Stojak do narzędzia i szpul 
z dodatkowym łącznikiem nożnym

Osprzęt do pracy 
w podwieszeniu

Wieszak do szpul, zasilacza 
i sterownika z balanserem
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• Bezodpadowe wiązanie o średnicy

do 80 mm

Autotool System 3080

ATS3080 jest elektrycznym systemem do

wiązania firmy HellermannTyton. W ciągu

ok. jednej sekundy otrzymujesz całkowicie

bezodpadowe wiązanie. Taśma ząbkowana

zewnętrznie oraz główki zamka są dostar-

czane do narzędzia z oddzielnych rolek, 

w postaci ciągłej. ATS3080 jest niezrównanym,

innowacyjnym systemem do wiązania.

Wysokie oczekiwania dotyczące jakości 

w przemyśle wymagają w pełni automatycz-

nych, precyzyjnych wiązań. Tylko automatyzacja

procesów umożliwia racjonalną, zoptymalizo-

waną czasowo i kosztowo produkcję wielko-

seryjną. Do takich zadań został właśnie

stworzony ATS3080. Narzędzie może praco-

wać jako mobilne przy zastosowaniu osprzętu

do pracy w podwieszeniu, jako stacjonarne 

w uchwycie stołowym lub zostać zintegrowa-

ne ze zautomatyzowana linią produkcyjną.

Dzięki temu narzędzie elastycznie dopasowuje

się do różnych zadań, szczególnie w branżach

takich jak: produkcja urządzeń elektronicz-

nych i elektrycznych oraz przemysł samocho-

dowy i opakowaniowy.

ATS3080 z osprzętem do pracy w podwieszeniu do stosowania mobilnego.

W pełni wyposażone stanowisko do pracy 
stacjonarnej.

Dane materiału

Dane techniczne

Dane materiału
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Nr art. Typ

Min. wytrzym. 
na rozciąg. 

(N) Materiał Kolor
Ilość 

w opak.

102-66109 Taśma ATS 3080 220 PA66HIRHSUV Naturalny (NA) 500 m

102-66110 Taśma ATS 3080 220 PA66HIRHSUV Czarny (BK) 500 m

102-66209 Główka ATS 3080 220 PA66HSUV Naturalny (NA) 5000 szt.

102-66210 Główka ATS 3080 220 PA66HSUV Czarny (BK) 5000 szt.

Zastrzeżone prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Materiał Poliamid 6.6 odporny na UV, udary
mech. i wyższą temp. (PA66HIRHSUV)

Temperatura 
pracy

-40 °C do +95 °C, krótkotrwale do
+105 °C (5000 h)

Palność materiału UL94 HB

Materiał Poliamid 6.6 odporny na UV 
i wyższą temperaturę (PA66HSUV)

Temperatura 
pracy

-40 °C do +105 °C, krótkotrwale 
do +145 °C (500 h)

Palność materiału UL94 V2
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System ATS3080 jest innowacyjnym rozwią-

zaniem ze względu na zastosowanie

oddzielnej taśmy i główki. Dwuczęściowe,

bezodpadowe wiązanie gwarantuje opty-

malne wykorzystanie materiału. W porów-

naniu ze stosowaniem klasycznych opasek,

eliminujemy straty czasu konieczne na usu-

wanie obciętych resztek taśmy z pojemnika

na odpady i czyszczenie miejsca pracy 

z odpadów. Średnica wiązania jest rozpo-

znawana w sposób mechaniczny. Taśma

zawsze jest docinana na równo do czoła

główki i w ilości odpowiedniej do średnicy

wiązki. Powyższa zaleta oraz gładka taśma

od strony wiązki, zapobiegają ewentualne-

mu uszkodzeniu przewodów w czasie mon-

tażu. Taśma o długości 500 m oraz główki

w ilości 5'000 szt. dostępne są na osobnych

rolkach. Dodatkową zaletą systemu

AutoTool 3080 są zastosowane szczęki 

o trzech średnicach: 30, 50 oraz 80 mm.

Dzięki różnym wielkościom możemy dobrać

odpowiedni rozmiar do średnicy wykonywa-

nej wiązki. Jeśli potrzebujemy wykonać wiązkę

o średnicy od bardzo małej do 80 mm, uży-

wamy szczęk o rozmiarze 80. Jeśli jednak

maksymalną średnicą wykonywanej wiązki

jest np. 45 mm, używamy szczęk o rozmia-

rze 50, dzięki czemu optymalizujemy czas

procesu. Narzędzie samodzielnie zmienia

parametry cyklu pracy i dostosowuje je do

wykonywanej średnicy.

Główki i taśma ząbkowana do ATS3080.

Trzy wielkości szczęk optymalizują czas cyklu wiązania dla różnych średnic.

Taśma ATS3080 Główka ATS3080
9,0

8,0

Dane materiału Dane materiału

Dane techniczne
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Element mocujący ATS EC35

Element mocujący ATS SFT6,5
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W celu integracji ATS3080 z różnymi 

urządzeniami, narzędzie może zostać 

dopasowane do różnorodnych, indywidualnych

aplikacji. Przykładowo za pomocą uchwytu

do pracy poziomej narzędzie może wiązać

plastikowe worki w ciągu sekund. Dodatkowo

ze względu na unikalną konstrukcję główki,

opaska zamykająca worek oferuje także

funkcje plomby, a przy okazji  ze względu

na wykonie obu części z tego samego 

materiału, podlega całkowicie recyklingowi.

Dla produktów o specjalnych wymaganiach

w zakresie wiązania opaskami, np. wiązania

w dokładnie określonym miejscu, jak 

pokazano na zdjęciu z wiązaniem węży

medycznych, dział rozwoju HellermannTyton

może zaprojektować i dostarczyć specjalne

prowadnice do ATS3080.

HellermannTyton opracował innowacyjne

rozwiązanie dla potrzeb produkcji wiązek 

w przemyśle samochodowym. Przy pomocy

ATS 3080 jest możliwe nie tylko same 

wiązanie, ale także jednoczesne mocowanie

elementów mocujących w sposób 

automatyczny. Takie rozwiązanie upraszcza 

i przyśpiesza montaż końcowy wiązek

kablowych. Wiązka przygotowywana jest

łącznie z wykorzystaniem elementów 

mocujących i po procesie jej produkcji może

być bezpośrednio zamontowana na krawędzi

blachy lub w otworze. To oznacza, że

możesz już kompleksowo produkować

wiązkę w pełni automatycznie.

Wiązanie plastikowych worków.

Dokładne pozycjonowanie opasek kablowych.

Automatyczne mocowanie elementów stopowych.!!

Element mocujący ATS FT6

Zaproponujemy
indywidualne rozwiązanie
do twojej linii montażowej.
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