Flex 2000
Semiautomatisk Strækfoliemaskine
- den mest brugervenlige maskine med markedets formentlig bedste forstræk!
FLEX 2000			
Til paller af;
Max størrelse:
Max vægt:		
Max højde:

Vr.nr.: M10-202-301-0005

1200 x 1000 mm
2000 kg
2400 mm

Funktionsbeskrivelse:
• Betjening via touchpanel.
• 99 justerbare programmer.
• Påsætning af kantlister, vandtæt- og krydsvikling
• Justerbart antal omgange i top og bund.
• Ergonomisk foliehåndtering.
• Låsbart panel.
Teknisk data:
• Rondel 1650 mm
• Variabel justerbar hastighed på rondel.
• Kædedrevet via kraftigt tandhjul.
Filmvogn med følgende egenskaber:
• Fotocelle for aflæsning af pallehøjde.
• Variabel justerbar hastighed på filmvogn.
• Motordrevet forstræk med mulighed for op til 300 % forstræk. - Justerbar via tandhjul.
• System for hurtig skift af folie
Strømtilslutning:
• 230V ac/50Hz 10A – fejlstrømsafbryder type B. 30mA
Vægt:
• 350 kg
Transport:
• Truck udtag foran og bagved.
Optioner:
• Cut af folie efter pakning.
• Mulighed for øget pakkehøjde samt større rondel.
• Vægt, maskine på ben eller nedstøbning i gulv.

Option: SLIM

Option: TP

Strækfilm Maskinruller
DEN RIGTIGE FOLIE TIL OPGAVEN, det er målet!
Vi arbejder hver dag på optimering af pakningen med udfordringer om blandt
andet mangee forskellige maskiner og mange forskellige krav.
Kravene kan være:
•
Stabilitet: Ønske om en ”stiv” pallepakning
•
Punkteringsstyrke, specielt ved blandet gods eller sækkevarer
•
Glat for nem læsning/losning.
•
Ingen støj, for bedre arbejdsmiljø
•
Minimalt folieforbrug for bedre miljø
•
Minimalt folieforbrug for lavere pris pr pakning
Udgangspunktet er, at pakningen skal være den rigtige!
Til at løse opgaven har vi en række folier:
•

Nano folie:
Dækker et meget bredt behov ved pallepakning.
Fra 10-17 my i 33 og 55 lag.

•

Xecure folie:
Til tungt gods og høje paller.
17 my i 33 lag, inkl. funktionelle lag der øger stivheden i folien.

•

BiGreen, Nano Green og Second life:
Miljøvenlige folier produceret med biobaseret materiale
eller genbrugsplast.

De fleste kvaliteter fås i 10-35 mic, transparent, indfarvede og/eller med tryk

