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   Điện áp    110V/230V/240V, 50/60HZ, 1-PH 

   Tốc độ mâm xoay    12 vòng trên phút (cố định)

   Đường kính mâm xoay    1500mm | 1650mm (option)

   Chiều cao tối đa    2200 | 2600mm | 3000mm (option)

   Kích thước pallet    1050x1050mm | 1160x1160mm

   Khối lượng pallet    1650Kg

   Cơ chế điều khiển    Điều khiển bằng nút nhấn

   Kích thước tấm dẫn xe nâng    1165x1000mm

   Kích thước máy    2315x1587x2346 mm

   Khối lượng máy    394 kg

   Độ căng màng (%)    200, 250, 300 tùy thuộc chất liệu màng

   Lực căng màng    Điều chỉnh bằng tay 

   Đường kính ngoài cuộn màng    ∮ 250mm

   Đường kính lõi cuộn    ∮ 76mm

Thông số kỹ thuật

Ÿ Máy có 2 chế độ quấn để thay đổi.

Ÿ Lực căng màng được điều chỉnh bằng tay phụ thuộc vào sản phẩm 

có trên pallet và chất lượng cuộn màng.

Ÿ Tuỳ chỉnh điều khiển qua nút bấm.

Ÿ Lưu trữ chương trình bằng bộ nhớ.
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   Điện áp    110V/230V/240V, 50/60HZ, 1-PH 

   Tốc độ mâm xoay    2-12 RPM (vòng/phút)

   Đường kính mâm xoay    1650mm

   Chiều cao tối đa     2200mm | 2600mm | 3000mm (option)

   Kích thước pallet    1160x1160mm

   Khối lượng pallet    1650Kg

   Cơ chế điều khiển     Màn hình cảm ứng HMI

   Kích thước tấm dẫn xe nâng    1165x1000mm

   Kích thước máy    2315x1587x2346 mm

   Khối lượng máy    394 kg

   Độ căng màng (%)    200% mặc định, (250%, 300% option)

   Lực căng màng    0 - 100%

   Đường kính ngoài cuộn màng    ∮ 250mm

   Đường kính lõi cuộn    ∮ 76mm

   Chiều cao cuộn màng    500m

Ÿ Giao diện màn hình cảm ứng.

Ÿ Điều chỉnh thay đổi tốc độ mâm xoay.

Ÿ Thay đổi lực căng màng.

Ÿ Dễ dàng lựa chọn quy cách quấn màng.

Ÿ Có nhiều chức năng quấn như:

Ø Quấn phủ mặt pallet 30cm.

Ø Quấn tạm dừng để dán nhãn.

Ø Quấn tạm dừng ở đỉnh pallet để đặt tấm che phía trên.

Ÿ Cài đặt số vòng quấn cho từng sản phẩm riêng lẻ.

Ÿ Lưu trữ 4 chương trình với 6 chế độ quấn . 

Thông số kỹ thuật
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