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ÄR BÅDE ROBUST OCH LÄTT ATT ANVÄNDA
Rolle 9 är rätt val för emballeringsmaskin när de
viktigaste kriterierna är att maskinen ska vara hållbar
och lätt att använda.
Snabb och lätt att använda
1. Emballeringen påbörjas genom att man väljer antingen lätt eller

stark emballering och sedan start.
•

Vid behov kan emballeringen avbrytas med pausfunktionen när produkterna
palleteras.

•

Produktpallens höjd identifieras med en fotocell

•

Filmrullen är lätt att byta

Försträckning av (sträck)filmen ger märkbara besparingar
2. Effektivt motoriserat försträckningsaggrega.
Bestämd försträckningsnivå upp till 300%
•

Konstant filmförbrukning.

•

Konstant packningskvalité.

Spänningen på (sträck)filmen är lätt att justera
3. Anpassningsbar spänning för varje produkt.
• Spänningen på (sträck)filmen kan lätt justeras och anpassas efter produktens
behov och stabilitet under transport.
•

Med hjälp av en knapptryckning kan filmen matas fram manuellt när filmen ska
fästas på godset.

Vridbord
4. Vridbord är styrd av en frekvenskontroller. Detta minskar den mekaniska
belastningen och underhållsbehovet.
•

Tack vare rotationshastighetens steglösa styrning och den mjuka
starten av maskinen så är det även möjligt att emballera instabila
produktpallar.

•

Vridbord stannar alltid på samma plats vilken möjliggör att använda en
körramp (option).

•

Finns även som FS version (med spårplatta) som möjliggör
användandet av pallvagn.
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Spänning 		

220–240V / 50 Hz

Rotationshastighet

1–11 v/min

Maskinmått 		

2575 x 1650 mm

Max. lastmått för pallar

1200 x 1000 mm

Maxhöjd 		

3000 mm

Emballeringshöjd 		

50–2600 mm

Vridbord Ø 		

1650 mm

Max. pallvikt 		

1200 kg

Vridbordshöjd 		

80 mm

Filmrulle Ø 		

<260 mm

Vikt 			

390 kg

Rolle 9 passar i små utrymmen
och är lätt att flytta i annat ställe.
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