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Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:

Waga:

Zasi lanie elektryczne:

Sterowanie:

Wymiary palety:

Wysokość ładunku:

Waga ładunku:

Liczba programów:

590 x 1.846 x 2.342 mm

320 kg

230 VAC, 0,80 kW lub akumulator

Płyta drukowana

1.200 x 800 mm

2.200 mm

dowolna

6

Trzy dostępne wersje

Owijarki na wózek

Wyposażenie

System yo-yo

Motus EPT to model do zintegrowania z

elektrycznym wózkiem paletowym, który

korzystając ze wspólnego zasilania tworzy

maszynę 2 w 1 - wózek widłowy i mobilną

owijarkę ładunków paletowych. Motus HPJ to

opcja do montażu na ręcznym wózku, która

posiada własne zasilanie. Wersja FIX służy

do montażu na stałe, lub z dołączoną

przeciwwagą, jeśli maszyna będzie miała

być przestawiana.

Motus to rodzina owijarek do montażu na 

wózku paletowym. Trzy wersje tej maszyny

dostarczają wiele nowych rozwiązań. 

Owijarka posiada bogate wyposażenie, 

oferuje także dodatkowe opcje konfiguracji. 

Zobacz szczegóły na następnej stronie.

Specjalny system mocowania rolki z folią

oraz rolki odwijającej na ramieniu zapewnia

doskonałe połączenie między ładunkiem

a folią stretch w trakcie owijania.

Owijanie pionowe / Owijarki z wirującym ramieniem
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Wyposażenie standardowe:

Motus FIX

Motus HPJPanel sterowania

Wyposażenie dodatkowe:

Gwarancja

• Falownik do prędkości ramienia ( 3 do 12 obrotów/min)

• Falownik do wózka z folią (osobno ruch do góry i na dół)

• Elektromagnetyczny hamulec rolki do rozciągu wstępnego folii

• Wyłącznik bezpieczeństwa na spodzie ramienia

• System autodiagnostyki

• Zatrzymanie w pozycji 0

• Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku

• Wyświetlacz 4-cyfrowy

• Ustawiania dostępne z panelu sterowania: wybór cyklu owijania,

   owinięcia dolne, górne, prędkość obrotu, prędkość wózka w górę,

   prędkość wózka w dół, rozciąg folii

• Wiele parametrów dostępnych na hasło

• 3 tryby owijania

• Specjalny cykl „zrób to co ja”

• 2 sposoby działania: półręczny i półautomat

• Malowanie proszkowe

• Ramię dla ładunków 1200 x 1200 mm

• Światło dla statusu owijania

• Fotokomórka dla czarnych powierzchni

• Zestaw z akumulatorem

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modelu  Motus.

Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej:

EXTREMAC-ONE MOTUSC-ONE
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