
Παλετοδετικές περιστρεφόμενης πλατφόρμας
Ημιαυτόματες

ECOPLAT BASE Plus
ECOPLAT FRD Plus

Μοντέλο ECOPLAT BASE Plus ECOPLAT FRD Plus

Τύπος φορέα FRD
Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο

FRD
Τάνυση φίλμ με μηχανικό φρένο

Διάμετρος πλατφόρμας [mm] 1500 (STD) / 1650 (Προαιρετικά)

Ταχύτητα πλατφόρμας [σ.α.λ] 4 ÷ 10

Ταχύτητα φορέα [mt/min] Από 1,4 έως 4 mt/min

Θέσεις υποδοχής για μεταφορά με περονοφόρο Εμπρόσθια και οπίσθια Οπίσθια

Τάση παροχής ισχύος 230 Volt 1 Ph (+/-20%) 50/60 Hz

Εγκατεστημένη ισχύς [kW] 0,55 0,75

Ομαλό σταμάτημα Standard

Ομαλή εκκίνηση Standard

Φορέας φιλμ τύπου FRD
Με μηχανικό φρένο

στον κύλινδρο επιστροφής
εξασφαλίζει σταθερή

επιμήκυνση του φιλμ.
Ένα σύστημα εμπλοκής και

απεμπλοκής του φρένου,
διευκολύνει τη μέγιστη 

επαφή του φιλμ στο πλαστικό ράουλο τριβής.

Πίνακας Ελέγχου 
10 Παράμετροι επιλογής

-Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής 
πλατφόρμας

-Άνω – κάτω κύκλος
-Μόνο άνω ή μόνο κάτω κύκλος

-Χειροκίνητος κύκλος
-Κύκλος εγγραφής

-Ενισχύσεις βάσης – κορυφής
-Τοπικές ενισχυτικές περιτυλίξεις

Η Ecoplat αποτελεί την τελευταία τεχνολογική 
εξέλιξη στις μηχανές περιτύλιξης. 
Ο κύκλος λειτουργίας ECO δίνει τη μοναδική 
δυνατότητα παγκοσμίως στις παλετοδετικές 
μηχανές να πραγματοποιήσουμε έναν κύκλο 
λειτουργίας όπως ακριβώς απαιτεί η εφαρμογή. 
Πατώντας το πρόγραμμα ECO και την επιλογή REC 
μπορούμε να πραγματοποιήσουμε έναν κύκλο 
λειτουργίας σε χειροκίνητη λειτουργία, ο οποίος 
καταγράφεται στη μνήμη της μηχανής και μπορεί 
μετέπειτα αυτόματα να επαναληφθεί χωρίς να 
κάνει απαραίτητη την παρουσία ή τη συμμετοχή 
του χειριστή.  Οι ιδιομορφίες του φορτίου τώρα 
πια δεν έχουν σημασία και το προϊόν σας μπορεί 
να φθάσει ακέραιο στον πελάτη σας με το πάτημα 
ενός κουμπιού.

d

D

L

L Πλάτος D Εξωτ. διάμετρος d Εσωτ. διάμετρος

500mm 300mm 76mm

Πίνακας Ελέγχου
3 Παράμετροι επιλογής

-Ρύθμιση ταχύτητας περιστροφής 
πλατφόρμας

-Ρύθμιση ταχύτητας φορέα  
-Περιγραφή παραμέτρων
-Ενισχυτικές περιτυλίξεις

-Περιτυλίξεις στο άνω/κάτω μέρος

            ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ  
                                ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

Είναι το προηγμένο τεχνολογικά σύστημα 
παρακολούθησης που συνδυάζει την καινοτομία και τη 
συνδεσιμότητα, επιτρέποντας τον απόλυτο έλεγχο της 
λειτουργίας των μηχανών και την πλήρη υποστήριξη του 
πελάτη.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
■ Μέγιστη παραγωγικότητα
■ Βελτιστοποίηση & παρακολούθηση των επιδόσεων
■ Προληπτική συντήρηση
■ Ταχεία αποκατάσταση προβλημάτων
■ Έτοιμη για λειτουργία
■ INDUSTRΥ 4.0
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Παλετοδετικές ρομπότ
Αυτοκινούμενες μηχανές περιτύλιξης παλετών με εκτατό φιλμ
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Οριζόντιες μηχανές περιτύλιξης με εκτατό φιλμ
Ημιαυτόματες και αυτόματες
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Παλετοδετικές περιστρεφόμενου βραχίονα
Ημιαυτόματες 
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