Transportsikring af varer og gods på paller
Maskiner til omvikling med strækfolie

Drejeskivemaskine

Svingarmsmaskine

Ringmaskine

Strapex fordelen
Maskine, folie og service som totalløsning

Den rigtige maskine
Strapex’ store maskinprogram giver mulighed for en fleksibel
skræddersyet løsning til den enkelte kundes behov.

Den rigtige folie fra egen produktion
Et stort sortiment af strækfolier sikrer, at maskine og forbrugsmaterialer altid udgør den mest optimale kombination.

Garanteret service i hele verden
Du får professionel rådgivning til valg af den rigtige totalløsning, hvor garanti for service og reservedele er en
naturlighed.

Andre Strapex produkter
Håndapparater, maskiner
og anlæg til omsnøring
med plastbånd

Drejeskivemaskine
Halvautomatiske maskiner til kompakte læs
Model
SWS 10/15/18

Kendetegn
Godset omvikles ved at
pallen drejer rundt

Tre modeller med forskellige
omviklingsprogrammer og
forskelligt udstyr

Lav anskaffelsespris
Drejeskivehøjde
kun 70 mm
Nem folieindføring
Blød opstart
Omvikler op til 30 paller
i timen

Med åben eller lukket
drejeskive samt med rampe
(option)

Meget enkel betjening
takket være det
brugervenlige
betjeningspanel

Nedhold (option)
Løsning med Powerforstræk:
Op til 300% forstræk af
folien (option) – for optimal
pallestabilitet og udnyttelse
af strækfolien!

Løsning med forstrukket
MimaLite® folie:
Op til 60% reduktion i
folieforbrug. Ikke
nødvendigt med Powerforstræk. Der kræves
mindre lagerplads til folie
samt færre rulleskift takket
være ekstra længde folie
pr. rulle.

Svingarmsmaskine
Halvautomatiske maskiner til lette produkter
og paller med uensartet gods
Kendetegn
Pallen bliver stående under
omviklingen – der
er således ingen
centrifugalkræfter, der
forårsager kraftpåvirkning
på godset eller belaster
maskinen
Lille pladsbehov:
Der kræves hverken
drejeskive eller rampe
Der kræves ikke nedhold
Nem folieindføring
Nænsom omvikling uden
pres på kanterne af godset
Omvikler op til 35 paller i
timen

Model
SWA 20/25
Til montering på søjle
eller væg
Fire programmerbare
omviklingsprogrammer
med otte justerbare
parametre
Power-forstræk:
Op til 300% forstræk af
folien (option) – for optimal
pallestabilitet og udnyttelse
af strækfolien!

Svingarmen
kan trækkes ud

Især egnet til produktion
med store krav til hygiejne,
da intet udstyr placeres på
gulvet

Ringmaskine
Maskiner til en jævn strøm af alle former
for palleteret gods
Kendetegn

Mode SWR 30

Som en fritstående maskine
eller til placering i
fuldautomatiske pakkelinier

Ideel ved trange
pladsforhold, hvor der
ikke kræves pålægning
af topfolie

Fuldautomatisk proces
– Fastgørelse af folie ved
opstart
– Omvikling
– Fastgørelse af folieenden
– Afskæring af folieenden

Op til 35 paller i
timen
Halvautomatisk løsning

Pallen bliver stående
under spiralomviklingen –
der er således ingen
centrifugalkræfter, der
forårsager kraftpåvirkning
på godset eller belaster
maskinen
“Roll in – Roll out”-løsning

Fuldautomatisk løsning

Omviklingen kan starte og
slutte i en ønsket højde
Nænsom omvikling uden
pres på kanterne takket
være Power-forstræksystemet – især velegnet til
lette og sarte produkter
Ensartet foliestramning
takket være
slæberingssystemet
Display med tekst, der viser
programforløb og
fejlmeddelelser
Optimal placering af pallen
takket være overvågning
med fotoceller
Meget sikker betjening

Model
SWR 40/45

Maskinerne, der er økonomiske i drift, har mange
standardegenskaber, dog
ikke anordning til
pålægning af topfolie

Model SWR 50

En maskine, der er
økonomisk i drift – med
anordning til pålægning
af topfolie
Op til 50 paller i timen

Op til 50 paller i timen

Drejeskivemaskine

Svingarmsmaskine

Tekniske data

Drejeskive			
SWS 10
SWS 15
SWS 18
Maskine		
Kapacitet pr. time, op til
30 paller
30 paller
30 paller
Drejeskive Ø
1500/1800 mm
1500/1800 mm
1500/1800 mm
Drejeskivehøjde
70 mm
70 mm
70 mm
Maskinhøjde
2070 mm
2320/2620/
2320/2620/
		
3120 mm
3120 mm
Omviklingshøjde, op til
2000 mm
2100/2400/
2100/2400/
		
2900 mm
2900 mm
Pallestørrelse, max.
800 x 1200/
800 x 1200/
800 x 1200/
1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm 1200 x 1200 mm
Pallevægt
1500/2000 kg
1500/2000 kg
1500/2000 kg
El
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
Vægt
350 kg
350 kg
350 kg
Foliebremse
Mekanisk
Elektromagnetisk Elektromagnetisk
Power-forstræk: op til 300%		
•
•
Styring
Logo styresystem Siemens
•
•
Siemens S7-224			
•
PLC/CAN bus				
Manuel betjening ved hjælp
af joystick
•
•
•
Forvalg af omviklingsprogrammer		
1
2
Topfolieprogram			•

35 paller

3550 mm
2550/2900 mm
1250 x 1250 mm*

230 V, 50 Hz
500 kg
Elektromagnetisk**
• ***

•

Strækfolie
Folietykkelse
Folietykkelse med forstrukket folie

12–35 mµ
12–35 mµ
12–35 mµ
7–11 mµ			

12–35 mµ
7–11 mµ****

Yderligere informationer
Tekniske data, standardudstyr,
optioner

På forespørgsel

På forespørgsel

* Ved svingarm med udtræk 1400 x 1400 mm
Ringmaskine

Sving arm
SWA 20/25

På forespørgsel

På forespørgsel

** SWA 25: Mekanisk *** Kun SWA 20

Ring
SW 30
SWR 40
Maskine		
Kapacitet pr. time, op til
35 paller
50 paller
Maskinhøjde
3130 mm
2740 mm
Omviklingshøjde, op til
2100 mm
2400 mm
Pallestørrelse, max.
1200 x 1000 mm 1200 x 1550 mm
El
3 x 400 V, 50 Hz
3 x 400 V, 50 Hz
Vægt
1300 kg
1550 kg

**** Kun SWA 25

Tekniske data

SWR 45

SWR 50

50 paller
2740 mm
2400 mm
1700 x 2050 mm
3 x 400 V, 50 Hz
1550 kg

50 paller
3100 mm
2400 mm
1200 x 1550 mm
3 x 400 V, 50 Hz
2000 kg

Styring

Siemens S7-200

Siemens S7-200

Siemens S7-200

Siemens S7-200

Strækfolie
Folietykkelse

9–30 mµ

17–35 mµ

17–35 mµ

17–35 mµ

Topfolieanordning				

•

Yderligere informationer
Tekniske data, standardudstyr,
optioner

På forespørgsel

På forespørgsel

På forespørgsel

På forespørgsel

Systemløsninger
Maskiner med stor kapacitet
til alle former for palleteret gods
Til nye anlæg eller til
placering i eksisterende
pakkelinier
Ringmaskine
Op til 130 paller i timen
Også kombinerede
løsninger med omvikling/
omsnøring

NYT: TWIN
Op til 150 paller i timen
ved dobbelt folieomvikling.
Folieslæderne vikler folie
på samtidig.

NYT!

Make your products feel safe

Own development and manufacturing

Proven solutions for various industry segments

Worldwide sales and service network
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