FR3xx & FR4xx series folie WikkelRobots™
Het alternatief voor een vast opgestelde draaitafel wikkelmachine.
De FR3xx & FR4xx series folie WikkelRobot’s zijn Semi-automatiche, zelfrijdende, WikkelRobots. Uitgerust met
verschillende wikkelprogramma’s en mogelijkheden. Zo kunnen zij uw pallet, in minder dan een minuut, compleet
inwikkelen. En dat op de plaats die u wenst.
FROMM folie WikkelRobots zijn zéér gebruiksvriendelijk en universeel inzetbaar. Met name de FR4xx modellen
met de 2-motorige EasyChange™ voorrekinstallatie kunnen tot wel 400% voorrekken en zijn uitermate geschikt
voor de bedrijven, die meer dan 35-40 pallets per dag wikkelen.
Wist u dat FROMM WikkelRobots uw materiaalverbruik tot wel 65% kunnen
reduceren?! U kunt zich dan wellicht goed voorstellen welke kostenbesparing
hiermee per jaar kan worden gerealiseerd.
Bij het ontwerpen is nadrukkelijk rekening gehouden met bedieningsgemak,
betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Door toepassing van zorgvuldig
geselecteerde componenten is een minimum aan onderhoud vereist.

Machine specificaties:
- Ontworpen en geproduceerd in Europa;
- Eenvoudig te bedienen, via geïntegreerd “soft-key” bedieningspaneel;
- Onderhoudsarme en robuuste constuctie;
- Rijsnelheid instelbaar met behulp van een frequentieregelaar;
- Programma’s en parameters kunnen eenvoudig worden gewijzigd;
- Wikkelcapaciteit ca. 150 / 180 pallets, met volle batterijen;
- Arbeidsomstandigheden tussen ca. +50 en +450 C.

Stroomvoorziening:
- Laadstroom: 230V / 1 kW;
- 2 Onderhoudsvrije gelbatterijen, 12 Volt – 110Ah.
In serie aangesloten;

Foliewagen:
- Verschillende voorreksystemen verkrijgbaar;
- Fotocel om de pallethoogte te detecteren;
- Maximale pallethoogte 2.100mm;
- Instelbare folieoverlap.
- Snelheid instelbaar via een
- frequentieregelaar;

Machine opties:
- Max. pallethoogte 2.500 of 2.800mm;
- Fotocel voor het wikkelen van slecht reflecterende ladingen;
- 1x Traxion 24 Volt batterij, voor een langere levensduur van de batterij en
- om tot ca. 220 pallets te kunnen wikkelen. Uitgaande van een volle batterij.
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FROMM PACKAGING SYSTEMS

Folie WikkelRobots™

- Kern Ø76mm, foliedikte van 9 tot 35my;

