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Moduł cięcia / zgrzewu
Automatyczny cykl owijania obejmuje:

wprowadzen ie pa lety na przenośn ik , 

zaczepien ie końcówk i fo l i i , owi jan ie ,

odcinanie na zimno, zgrzewanie końcówki

folii na gorąco i odprowadzenie ładunku.

Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:

Wys. stołu obrotowego:

Waga:

Zasi lanie elektryczne:

Wydajność:

Sterowanie:

Wymiary palety:

Wysokość ładunku:

Waga ładunku:

Liczba programów:

1.800 x 2.880 x 2.466 mm

320 mm

700 kg

230 VAC / 2,0 kW

< 20 ładunków / h

Płyta drukowana

1.200 x 800 mm

2.100 mm

1.700 kg

32

Cena / jakość na 5+

Owijarka automatyczna

Bogate wyposażenie

Extrema jest doskonałym rozwiązaniem jako zakończenie linii dla

produkcji o wydajności mniejszej niż 20 ładunków na godzinę. Maszyna ta

wywodzi się bezpośrednio z modelu Superplus, dzieli z nią tę samą

filozofię konstrukcji: uniwersalność, niezawodność oraz łatwość obsługi

Dzięki temu posiada jeszcze jedną zaletę: extremalnie niski koszt zakupu

w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań tego typu.

Extrema to podstawowy model automatycznej owijarki - bezobsługowej 

maszyny gotowej do włączenia w linię przenośnikową.

Owijarka posiada bardzo bogate wyposażenie, oferuje także 

dodatkowe opcje konfiguracji. Zobacz szczegóły na następnej stronie.
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Wyposażenie standardowe:

Panel sterowania

Przenośnik rolkowy

Wyposażenie dodatkowe:

Gwarancja

• System eliminujący odstające zakończenie folii

• Przenośnik rolkowy na stole obrotowym

• System rozciągu wstępnego folii z dodatkowym silnikiem (power pre-stretch)

• Wyłącznik bezpieczeństwa na spodzie agregatu folii

• System autodiagnostyki

• 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

• 3 tryby owijania

• 4 sposoby działania: półręczny, półautomat, stała wysokość, automat

• Panel kontrolny z wyświetlaczem

• Malowanie proszkowe

• Licznik owiniętych palet

• Wózek z elektromagnetycznym hamulcem

• Zwiększony stół obrotowy (do 2000 mm) dla większych ładunków

• Wyższy maszt (owijanie na wysokości do 3000 mm)

• System ważący

• System power pre-stretch z płynnym ustawianiem rozciągu folii

• Fotokomórka do czarnych ładunków

• Docisk górny
o• Stop w pozycji 90

• Wygrodzenia bezpieczeństwa

Oferujemy 12-miesięczną gwarancję przy zakupie modelu  Extrema.

Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej:
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