
TEZAURUS
Plac OMP 2
40-061 Katowice

tel. 32 251 97 00

fax. 32 203 22 18
tezaurus@tezaurus.info

BASEC-ONE

System power pre-stretch
System rozciągu wstępnego z dodatkowym

silnikiem napędowym dla rolki to opcja 

umożliwiająca naciąg folii do 500%, co daje 

znacznie obniżone jej zużycie, a w efekcie 

wydajniejszy, tańszy proces pakowania.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:

Wys. stołu obrotowego:

Waga:

Zasi lanie elektryczne:

Sterowanie:

Wymiary palety:

Wysokość ładunku:

Waga ładunku:

Liczba programów:

1.500 x 2.380 x 2.466 mm

86 mm

400 kg

230 VAC / 1,0 kW

Płyta drukowana

1.200 x 800 mm

2.200 mm

1.200 kg

32

Model hi-end

Maksimum funkcji

Bogate wyposażenie

W procesie projektowania każdy szczegół został starannie przemyślany: 

waga, wymiary, użyte materiały, elektronika, okablowanie, montaż oraz 

transport. Rezultatem jest C-One Base - uniwersalna maszyna hi-end o 

doskonałym stosunku ceny do jakości.

Base ma wszystko co potrzebne: falownik silnika rotacyjnego, falownik 

wózka z folią, sprzęgło elektromagnetyczne, system rozciągnięcia 

wstępnego folii. Maksimum funkcji, programów owijania oraz opcji 

wyposażenia aby sprostać najróżniejszym wymaganiom.

Owijarka oferuje maksimum opcji podstawowych, a także wyposażenie 

dodatkowe. Szczegóły na następnej stronie.

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym
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Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie dodatkowe:

Gwarancja

• Ustawienia: prędkość obrotowa, szybkość podnoszenia wózka, szybkość opadania wózka, 

    rozciąg folii, wysokość początkowa

• Wyłącznik bezpieczeństwa na spodzie agregatu folii

• System autodiagnostyki

• Tryb ręczny i półautomatyczny

• Napęd stołu z hamulcem

• Zatrzymanie w pozycji 0

• Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku

• Falownik do napędu stołu

• Falownik do wózka z folią (ruch w pionie i odwijanie)

• System haseł pulpitu operatorskiego

• Wyświetlacz

• Malowanie proszkowe

• Licznik owiniętych palet

• Wózek z elektromagnetycznym hamulcem

• Zwiększony stół obrotowy (do 1650 lub 1800 mm) dla większych ładunków

• Zwiększona nośność stołu obrotowego do 2000 kg

• Wyższy maszt (owijanie na wysokości do 3000 mm)

• Klips do przypinania końcówki folii do talerza

• System ważący

• System rozciągu folii z dodatkowym napędem rolki (power pre-stretch)

• System power pre-stretch z płynnym ustawianiem rozciągu folii

• Rampa podjazdowa

• Pilot zdalnego sterowania

• Panel operatorski na kablu

• Fotokomórka do czarnych ładunków

• Docisk górny

• Automatyczne podawanie i obcinanie folii

• Wygrodzenia bezpieczeństwa

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modelu Base.

Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej:

BASEC-ONE
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