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ECOMAT PLUS

Uusi Ecomat-käärintäkoneiden sukupolvi tarjoaa luotettavuutta, yksinkertaisuutta
ja turvallisuutta vähentäen samalla pakkauskulujanne.
Tehokkuus

•

Yksinkertaisuus

Moottorikäyttöinen esikiristyslaite
Portaaton kalvonkireydensäätö
Soveltuu kaiken tyyppisille kalvoille
(esim. Mima Films UP ja BH)
Optimaalinen kalvonkulutus

•
•
•
•

Turvallisuus
•
•
•
•

Kalvonjakokelkka on sijoitettu
tornin sisään
Turvallinen, nopea ja ergonominen
kalvorullan vaihto
Kalvontäyttöaukon lukituksen
valvonta
Hätä-Seis -kytkin

•

Käyttäjäystävällisyys

Lisävarusteet

•

•

•
•
•
•
•

Säädeltävät ylä- ja alakierrosten
määrät
Säädeltävät kelkan- ja
pyörityspöydän nopeudet
Pehmokäynnistys/-pysäytys
Lavan täsmällinen pysäytys
15 helposti muunneltavaa
käärintäohjelmaa
Säädettävä lavan ylitys

Lavan lastausta helpottava
ajoluiska
•
Asennuskehikko
koneen lattiaan
upottamista varten




•
Kuormanvakain
•
Pyörityspöytä
2
m
TECHNICAL DATA / ECOMAT EASY
halkaisijalla
Capacity:
15-25 pallets/hour (depending on goods wrapped)
•
Max wrapping height:
2400 mm FS-malli
Rotation speed:
Power supply:
Machine weight:
Max pallet dimensions:

Tekninen erittely
Kapasiteetti: 		
Jännite: 			
Pyöritysnopeus: 		
Pyörityspöydän korkeus:
Kalvonjakokelkka:
Koneen mitat: 		
Pyörityspöytä Ø: 		
Tilantarve: 		
Koneen paino: 		
Käärintäkorkeus: 		
Max. lavanpaino: 		
Max lavan mitat: 		

Nopea ja yksinkertainen
asennus
Turvallinen kuljetus (kone on
pakattu puiseen kehikkoon)
Helposti huollettava
Lavakorkeuden seuranta
valokennon avulla
Kalvon syöttö painikkeella
nopeuttaa ja helpottaa kalvon
kiinnitystä tuotelavaan

1-11 rpm
220-230 volts/50Hz
430kg
1000x1200x2400mm (2000kg)

Allowed operating
conditions:

Temperature +5C° +40C° at max relative humidity of 76%

Short description:

Machine should be fixed to the floor.

15 - 25 lavaa / h (lavamitoista riippuen)
220-240 V / 50 Hz
1-11 rpm
80 mm
säädettävä nopeus ylös- ja alasliikkeelle
2575 x 1650 mm
1650 mm
4.3 m2 (korkeus 2900 mm)
n. 430 kg
2400 mm
2000 kg (1200 kg FS mallissa)
L =1150 mm, W=1150 mm, H=2400 mm
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