Envolvedora móvel FR3xx & FR4xx“ROBOT”
A alternativa a uma envolvedora de prato-rotativo:
A envolvedora móvel FR3xx & FR4xx ”ROBOT” é um robot semi-automático para o envolvimento de cargas com
filme estirável e com várias possibilidades de utilização, e a vantagem de o fazer em menos de 1 minuto.
As envolvedoras FROMM são de utilização amigável e concebidas para várias aplicações.
Os modelos FS40x em particular, são recomendadas para empresas que envolvam cargas a partir de 40 paletes
dias.
Sabia que a FROMM pode reduzir os custos com o consumo de filme estirável até 65%!!
Imagine então, as poupanças que pode obter por ano.
Durante o processo de desenvolvimento houve preocupação em conceber um
design perfeito, para assegurar segurança na utilização, fiabilidade a longo
prazo e elevado volume de trabalho. A escolha criteriosa e cuidada na
selecção de componentes permite reduzir ao mínimo os futuros custos com
manutenção.

Especificações da máquina:
- Fabricada na Europa e cumprindo os standards europeus;
- Fácil utilização através de painel tátil;
- Construção sólida e robusta;
- Velocidade de rotação controlada por inversor de frequência;
- 2x Baterias de gel, 12 Volt – 110Ah ligação de série;
- Programas automáticos, os parâmeteros podem ser ajustados.

Máquinas envolvedora de filme estirável, Robot

Corrente elétrica:
- 1 fase 230V / 1 kW;
- 150 a 180 Envolvimentos com as baterias carregadas;
- Condições de trabalho, + 5 até + 45 Cº.

Carro transporte de filme:
- Disponível vários sistemas de pré-estiramento;
- Célula-fotoelétrica para detecção da altura das
- paletes;
- Altura máxima da palete 2.100mm;
- Velocidade controlada por inversor de
- frequência;
- A sobreposição de filme pode ser ajustada;
- Canudo do filme Ø76mm, espessura do filme
- de 9 a 35my;

- Mastro para paletes com uma altura de 2.500mm;
- Mastro para paletes com uma altura de 2.800mm;
- Célula-fotoelétrica para cargas escuras.
- 1x Bateria de tracção 24 V. Até 220 envolvimentos com a bateria carregada.
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Opcionais da máquina:

