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TIROC-ONE

System pre-stretch
Nowy wózek z folią Tiro wyposażono w podstawowy 

system rozciągu wstępnego folii - rozciąg przez 

mechaniczny hamulec na rolce. Pre-strech pozwala 

na bardziej ekonomiczne zużycie materiału.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:

Wys. stołu obrotowego:

Waga:

Zasi lanie elektryczne:

Sterowanie:

Wymiary palety:

Wysokość ładunku:

Waga ładunku:

Liczba programów:

1.500 x 2.374 x 2.075 mm

75 mm

350 kg

230 VAC / 0,75 kW

Płyta drukowana

1.200 x 800 mm

2.200 mm

1.200 kg

3 użytkownika

Nowy model podstawowy

Wyposażenie

7 parametrów do ustawienia, 3 programy użytkownika do zapisania, prosty 

i czytelny panel sterowania i bardzo konkurencyjna cena.

Oto Tiro - odpowiedź zespołu C-One na potrzeby najmniejszych i średnich

produkcji - tania owijarka, prosta zarówno w budowie jak i obsłudze. 

Maszynę wyposażono w najbardziej elementarne funkcje aby obniżyć

zarówno cenę, wagę jak i prawdopodobieństwo potrzeby serwisowania.

Szczegóły wyposażenia zobacz na następnej stronie.

Tiro to pierwsza owijarka C-One w seryjnej produkcj i , bez długiej l isty

złożonych opcji konfiguracyjnych, dzięki czemu dostępna jest w bardzo 

krótkim czasie od złożenia zamówienia.

Owijanie pionowe / Owijarki ze stołem obrotowym
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Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie dodatkowe:

Gwarancja

• Ustawienia: prędkość obrotowa, szybkość podnoszenia wózka, 

    szybkość opadania wózka, owinięcia górne i dolne

• Wyłącznik bezpieczeństwa na panelu kontrolnym

• System autodiagnostyki

• Tryb półręczny i półautomatyczny

• 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

• Zwiększony stół obrotowy (do 1.650 mm) dla większych ładunków

• Rampa podjazdowa

• Fotokomórka do czarnych ładunków

Panel sterowania z pięciocyfrowym 

wyświetlaczem oraz wyłącznikiem 

bezpieczeństwa

Fotokomórka do wykrywania

wysokości ładunku

Oferujemy 24-miesięczną gwarancję przy zakupie modelu Tiro.

Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej:

TIROC-ONE
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