
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

BASIS UITVOERING: 
- Bedieningspaneel geïntegreerd in de zijkant van de kolom. 

- Bediening d.m.v. tiptoetsen. 
- Aandrijving draaiplateau door middel van ketting. 

- Foliewagen aandrijving d.m.v.  hijsband. 
- Uitgevoerd met fotocel voor het aftasten van de pallethoogte.  

Niet geschikt voor donkere ladingen, tegen meerprijs kan hiervoor 
een speciale fotocel worden gemonteerd. 

-      Snelheid foliewagen en draaiplateau traploos regelbaar.  
- Mechanische folierem. 

- Maximale pallethoogte 2400mm. 

- Kolom eenvoudig neerklapbaar d.m.v. scharnierpunt. 
- 10 programma opslagmogelijkheden. 



 

 

- Hefmogelijkheid voor een heftruck aan de vóór- en achterzijde. 

 
 

 

TECHNISCHE GEGEVENS: 
 

Draaiplateau 
-  Diameter     : 1500mm, uit 8mm dik 

       plaatmateriaal. 
-  Maximaal belaadbaar gewicht : 2400kg. 

-  Hoogte     : 75mm. 
-  Draaisnelheid    : 4~10rpm, traploos 

        instelbaar. 
- Geschikt voor inbouw in de vloer, indien er een inbouwframe

 wordt toegepast. 
- Slowstart en positiestop.   

- Aandrijving d.m.v. ketting. 
 

 

Foliewagen met elektromagnetische folierem. 
- Foliespecificaties  : Breedte : 500mm. 

       Dikte  : 17my ~ 35my.          
       Diameter : 300mm. 

       Kern  :  50 of 76mm. 

- Mechanische folierem met snel release hendel. 

- Variabele stijg- en daalsnelheid. 
- Aandrijving door middel van hijsband. 

- Mechanische valbeveiliging. 
- Handmatig aanbrengen en afsnijden van de folie. 

- Veiligheidsschakelaar aan de onderzijde van de unit. 
 

Kolom 
- Hoogte    : 2400mm. 

Palletgegevens 

- Maximaal    : 1200mm. x 800mm 
- Minimale pallethoogte  : 650mm. 

- Maximale pallethoogte  : 2100mm. 
- Maximaal palletgewicht  : 2400Kg. 

 
Elektrische gegevens 

- Voeding    : 1 Ph. 240V/50Hz +N+PE. 
- Isolatieklasse motoren 

 en schakelkast   : IP54. 
 

Overige 
- Conform de CE richtlijnen en levering met certificaat. 

- Omgevingstemperatuur : + 5 tot + 35 C 

- Opmerking    : speciale wensen, indien technisch 



 

 

mogelijk, kunnen worden 

uitgevoerd tegen meerprijs. 
 

 

De volgende opties zijn mogelijk op deze machine. Meerprijs op aanvraag: 
 

DP1650  Draaiplateau met een diameter van 1650mm. 
DP1800      Draaiplateau met een diameter van 1800mm.  

AW1500  Oprijplaat voor draaiplateau diameter 1500mm.  
AW1650  Oprijplaat voor draaiplateau diameter 1650mm.  

AW1800  Oprijplaat voor draaiplateau diameter 1800mm.   
AW58   Inbouwframe.        

WU2000  Geïntegreerde weegunit 
FM   Foliewagen met elektromagnetische folierem. 

LP   Foliewagen met Powerstretch unit met 240% voorrek. 
NET   Foliewagen t.b.v. wikkelnet applicatie.  

RVS   Wikkelmachine geheel uitgevoerd in roestvast staal. 
HS1500  Draaiplateau met inrij mogelijkheid van een pompwagen. 

 

 
 

Het ergonomisch en modern bedieningspaneel, is overzichtelijk, eenvoudig 
bedienbaar en uitgevoerd in 4 niveaus. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1. Keuzeprogramma’s. 
 
 
2. Parameters instellingen. 
 
 
3. Hoeveelheid indicatie 
 
 
4. Selectie voor : 

 Start/stop 

 Hoofschakelaar 

 Noodstop 

 Reset 

 Drukknop voor  machine 
inbedrijf. 



 

 

 

 
 Aantal wikkelingen onder- en bovenaan de pallet, traploos instelbaar en 

 onafhankelijk van elkaar instelbaar. 

 Traploos instelbaar foliewagen snelheid, zowel op- als neerwaarts.   
 Traploos instelbare draaisnelheid van het draaiplateau. 

 Traploos instelbare folie toevoersnelheid. 
 Akoestisch signaal bij het opstarten van de machine. 

 Keuze uit handmatig- of automatische bediening  
 10 programma opslagmogelijkheden. 

 Speciaal topvelprogramma met foliewagen neergang instelling.  
 Resetknop. 

 Hoofdschakelaar. 
 Noodstop. 

 


