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Dane techniczne:

Wymiary urządzenia:

Waga:

Zasi lanie elektryczne:

Sterowanie:

Wymiary palety:

Panel:

Wysokość ładunku:

Waga ładunku:

Liczba programów:

Wydajność:

3.718 x 3.482 x 4.200 mm

3.100 kg

400 VAC, 11 kW

PLC Siemens S7 300

1.200 x 1.200 mm

Siemens KTP 600

2.400 mm

dowolna

10

ponad 100 ład. / h

Najwyższy model C-One

Wydajna praca 24h / dobę

Vertex X40, oferowany także w wersj i

Twin, z podwójnym ramieniem i dwiema

rolkami fol i i to najwyższy model z oferty

C-One. Dedykowany dla produkcj i o 

wydajności ponad 100 ładunków / h.

Z łatwością osiąga prędkość 40 obrotów na minutę, a nawet więcej. Dzięki wytrzymałości ramy i zoptymalizowanej 

konstrukcji, wersja Twin z podwójnym ramieniem może obsłużyć wydajność produkcji przekraczającą 100 ładunków

na godzinę. Ta niezwykle solidna maszyna waży ponad 3 tony, z każdym szczegółem dopracowanym z myślą o 

zapewnieniu niezawodności przy nieustannej pracy 24h / dobę i 7 dni w tygodniu.

Owijanie pionowe / Owijarki z wirującym ramieniem
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Wyposażenie standardowe:

Moduł automatycznego
odcinania i zgrzewania folii

Wózek z folią wyposażony
w system Power Pre-Stretch

Wyposażenie dodatkowe:

Gwarancja

• Sterowanie Siemens S7 300 z panelem KTP 600

• 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

• Moduł eliminujący odstający „ogonek” folii

• Sygnał dźwiękowy na rozpoczęcie i zakończenie cyklu

• Malowanie proszkowe

• System Power Pre-Strech z regulacjami

• 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 modelu Vertex X.

Ogólne warunki gwarancji dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej:
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