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Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:

Waga:

Zasi lanie elektryczne:

Sterowanie:

Wymiary palety:

Panel:

Wysokość ładunku:

Waga ładunku:

Liczba programów:

Wydajność:

3.630 x 3.951 x 3.445 mm

1.500 kg

400 VAC, 5 kW

PLC Siemens S7 1200

1.200 x 1.200 mm

Siemens KTP 600

2.400 mm

dowolna

10

do 100 ład. / h

Vertex X25 / P25

Wysoka wydajność

Maszyny te to górna półka owijarek

automatycznych. Modele dostępne

z wieloma opcjami wyposażenia,

a także w powiększonej wersj i dla

ponadwymiarowych ładunków.

Moduł służący do w pełni automatycznego 

odcinania oraz zgrzewania fol i i stretch.

X 25 oraz P 25 to świetne rozwiązania dla najbardziej wymagających kl ientów z intensywnym tempem produkcj i , 

potrzebujących niezawodnej maszyny. Dostępne w wersjach z 3 i 4 wspornikami, ta część seri i Vertex koncentruje 

s ię na osiąganiu wysokich prędkości owijania i umożl iwieniu nieustannej pracy przez długi czas. 

Owijanie pionowe / Owijarki z wirującym ramieniem

www.TEZAURUS.info

VER TEX X25 P25C-ONE

Wśród l icznych opcji wyposażenia, wersje z podwójnym ramieniem i dwoma wózkami z fol ią, dla tych najbardziej

intensywnych produkcj i - nawet do 100 ładunków na godzinę.
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Wyposażenie standardowe:

Panel operatorski z wygodnym
ekranem dotykowym

Wyposażenie dodatkowe:

Gwarancja

• Sterowanie Siemens S7 1200 z panelem KTP 600

• 3 lub 4 wsporniki

• Automatyczne mocowanie folii

• Automatyczne odcinanie i zgrzewanie folii

• Falownik do prędkości ramienia

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

• System Power Pre-Stretch do rozciągu wstępnego folii

• Wyłącznik bezpieczeństwa na spodzie masztu

• System autodiagnostyki

• Zatrzymanie w pozycji 0

• Fotokomórka do wykrywania wysokości ładunku

• 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

• Licznik owiniętych palet

• Sygnał dźwiękowy na rozpoczęcie i zakończenie cyklu

• Malowanie proszkowe

• System Power Pre-Strech z regulacjami

• Większy rozmiar

• Wysokość ładunku do 3.000 mm

• Fotokomórka dla ciemnych ładunków

• Podajnik folii górnej

• Przenośniki rolkowe i łańcuchowe

• Podnośnik

• Podwójne ramię

• Wygrodzenia bezpieczeństwa

Oferujemy 12-miesięczną gwarancję przy zakupie modeli Vertex X25 / P25.

Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej:
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VER TEX X25 P25C-ONE


