
 

 

PAKLET SW2-A - PW 

 

 
STANDAARD UITGEVOERD MET : 
- Draaiplateau - motor beschermd d.m.v. kunststof afschermkap 
- Bedieningsdisplay geïntegreerd in de zijkant van de kolom 
- Bediening d.m.v. tiptoetsen 
- Draaiplateau aandrijving d.m.v. ketting 
- Uitgevoerd met fotocel voor het aftasten van de pallethoogte. (niet 
geschikt voor donkere ladingen, tegen meerprijs kan hiervoor een speciale 
fotocel worden gemonteerd). 
- Frequentieregelaar op draaitafel. met "slow start"   
- Variabele snelheid van de foliewagen 
- Positiestop 
- Motorisch aangedreven powerstretchmodule tot 350% rek 
- Maximale pallethoogte : 2300mm. 
- Maximaal belaadbaar gewicht : 2000kg.  
 
 
 



TECHNISCHE GEGEVENS : 
 
Draaiplateau 
- Diameter : 1650mm. 
- Maximaal belaadbaar gewicht : 2000kg.  
- Hoogte : 75mm. 
- Kettingaandrijving 
- Frequentieregelaar : regelbaar 6-12 toeren/min. 
- Geschikt voor inbouw in vloer indien inbouwframe wordt toegepast 
- Hefmogelijkheid voor een heftruck aan de vóór - en achterzijde  
 
Foliewagen 
- Foliespecificaties:  

• Breedte : 500mm.  
• Dikte : 17 my ~ 35 my 
• Diameter : 300mm. 
• Kern : 50 of 76mm. 

- Vaste stijg - en daalsnelheid 
- Motorisch aangedreven powerstretchmodule tot 350% rek 
- Aandrijving door middel van hijsband 
- Mechanische valbeveiliging 
- Handmatig aanbrengen en afsnijden van de folie 
 
Kolom 
- Hoogte : 2600mm. 
- Kolom is voorzien van een speciale afdekplaat om eenvoudig onderhoud 
mogelijk te maken 
 
Palletgegevens 
- Maximaal : 1200mm. x 1000mm. 
- Minimale pallethoogte : 500mm. 
- Maximale pallethoogte : 2300mm. 
- Maximaal palletgewicht : 2000Kg. 
 
Elektrische gegevens 
- Voeding : 3 Ph. 400V/50Hz. + N + PE  
- Stuurspanning : 24 V DC 
- Isolatieklasse motoren en schakelkast : IP54 
 
Overige 
- Conform CE richtlijnen 
- Omgevingstemperatuur : + 5 tot + 35°C. 
Opmerking : Speciale wensen, indien technisch mogelijk, kunnen worden 
uitgevoerd tegen meerprijs. 
 
Uitvoering van het bedieningspaneel 
De functies worden d.m.v. pictogrammen en door LED verlichting wordt 
aangegeven waar het programma zich bevindt tijdens het wikkelproces. 



Keuze mogelijkheden uit 4 wikkelprogramma's : 
- Enkel wikkelen 
- Dubbel wikkelen 
- Enkel wikkelen met ruststand voor het aanbrengen van een topvel 
- Dubbel wikkelen met ruststand voor het aanbrengen van een topvel  

• Bij elk van de bovenstaande programma's bestaat de  
mogelijkheid voor het programmeren van extra wikkelingen 
tussen de boven en de onderwikkelingen.  

• 9 vrijprogrammeerbare wikkelprogramma's met de mogelijkheid om 
deze te blokkeren.  

 
Tevens heeft u de keuze uit de volgende instelmogelijkheden : 
- Handmatig of automatisch wikkelen 
- Aantal wikkelingen onder en bovenaan de pallet onafhankelijk van elkaar 
instelbaar 
- Bij gebruik van een topvel, is de overlap van het topvel naar beneden in 
seconden instelbaar 
- Folietoevoer traploos instelbaar 
- Reset - knop t.b.v. het terugbrengen van de machine in de start positie 
- Hoofdschakelaar en noodstop 
- Automatische storing indicatie 
- Overlap bovenaan de pallet in seconden instelbaar 
 
De volgende opties zijn mogelijk op deze machine, meerprijs op 
aanvraag : 
- 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 
- VK2600 Verlengde kolom, wikkelhoogte 2600mm.  
- VK3000 Verlengde kolom, wikkelhoogte 3000mm.  
- AW01 Aandrukplaat.  
- PST Powerstretcher met afsnijdinrichting 
- Roping systeem  
 
Tevens bieden wij de mogelijkheid om veiligheidshekken te plaatsen als u 
een hogere draaisnelheid wenst dan 7rpm. 
Veiligheidshekken tweezijdig met inloopbeveiliging. 
Veiligheidshekken driezijdig met inloopbeveiliging. 
 


