
 

 

SW-801 

 

Standaard uitgevoerd met: 
 
 Powerstretcher met 220/% voorrek  
 Traploos instelbaar folietransport  
 Traploos instelbaar draaiplateau snelheid 
 Traploos instelbaar folietoevoer  
 Soft starter 
 Positiestop 
 Fotocel voor variabele pallethoogte 
 PLC gestuurd 
 Verzwaard draaiplateau met ketting aandrijving 
 Wikkelingen boven- en onderaan de pallet instelbaar van 0 t/m 7 
 Handmatig of automatisch wikkelen 

 
 



Technische gegevens : 
 
 Draaiplateau diameter : 1650 mm. 
 Draaiplateau hoogte : 80 mm. 
 Draaisnelheid   : 1~15  toeren per min. 
 Max. palletafmetingen : 1200 mm. x 1000 mm. 
 Max. wikkelhoogte : 2100 mm. 
 Max. draagvermogen : 1800 Kg. 
 Max. foliebreedte  : 500 mm. 
 Kerndiameter folierol : 76 mm. 
 Hefmogelijkheid voor een heftruck aan de vóór en achterzijde.  
 Geschikt voor inbouw in de vloer, indien er een inbouwframe wordt 

toegepast 
 
Machine afmetingen 
Lengte : 2750 mm. 
Breedte : 1650 mm. 
Hoogte : 2500 mm. 
 
Foliewagen 
Foliespecificaties: Breedte : 500 mm. 
    Dikte  : 17~35 micron. 
    Diameter : 300 mm. 
    Kern  : φ 76 mm. 
 Motorisch aangedreven powerstretcher 220% 
 Traploos instelbare stijg - en daalsnelheid 
 Aandrijving door middel van ketting 
 Handmatig aanbrengen en afsnijden van de folie 

 
Opties 
 Aandrukplaat compleet 
 RVS uitvoering    
 Oprijplaat         
 Verlengde kolom tot een max. wikkelhoogte van 3000 mm. 
 Inbouwframe  
 Verzwaard draaiplateau tot 2500 Kg.  

 
Elektrische gegevens 
Voeding    : 230V/50Hz +N+PE 
Isolatieklasse motoren 
en schakelkast   : IP54 
 
Overige 
 Conform de 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 aangegeven 
 
Programmakeuze mogelijkheden uit : 
 Opwaarts wikkelen en neerwaarts wikkelen 
 Uitsluitend opwaarts wikkelen 
 Handmatig of automatisch wikkelen 
 Aantal wikkelingen onder en boven aan de pallet onafhankelijk van 

elkaar instelbaar 
Mogelijkheid voor het traploos instellen van het draaiplateau- snelheid. 
Mogelijkheid voor het traploos instellen van foliewagen snelheid.  
Hoofdschakelaar en noodstop. 
 

             
 
Bedieningspaneel SW-801 
 
 
 
 
 

1. Stop knop 
2. Start knop 
3. Controle lampje 
4. Aantal wikkelingen boven 
5. Aantal wikkelingen onder 
6. Enkele of dubbele wikkeling 
7. Extra wikkelingen 
8. Reset draaiplateau 
9. Foliewagen handmatig 
10.  Folie toevoersnelheid 
11. Snelheid draaiplateau 
12. Snelheid foliewagen 


