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Beschikbare opties:





Wikkelhoogte 2400 mm, nog met een deelbare mast
Wikkelhoogte 2900 mm met een vaste stalen mast. (zie foto voorzijde brochure)
Dubbel geleidewiel
Groter geleidewiel

Standaard specificaties:
Minimum lading
Maximum lading
Wikkelhoogte
Ruimte rondom pallet
Grondvlak
Hoogte
Beschermingsgraad
van machine
Capaciteit
Folie diktes
Accu’s
Laadtijd accu’s
Acculader
Foliespanning
Wikkelprogramma’s
Beschermingsgraad
Bedrijfstemperatuur

600 x 600 mm
onbeperkt
2100 mm ( als optie hoger )
1150 mm
1650 x 2950 mm
103 cm hoog met
IP een
54 deelbare mast
Circa 150 euro pallets met een hoogte van1500 mm
Alle PE foliesoorten, van 17 tot 35 micron
Inclusief, 2 onderhoudsvrije gel accu’s 12 V / 110 Ah ( vrij verkrijgbaar)
Laadtijd van volledig lege accu’s is ongeveer 8 tot 10 uur
Geintegreerd in de machine 230 volt – 50 HZ
Instelbaar
Standaard voorzien van wikkelprogramma’s
IP 54
+5 tot +40 ° Celsius
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De PackAid P.A.matic is een eenvoudig te bedienen mobiele rekwikkelmachine die een palletlading
uitstekend beschermt met folie. De machine kan op elke gewenste plaats een pallet wikkelen. Een
fotocel detecteert automatisch de ladinghoogte. De foliewagen is voorzien van een
elektromagnetische rem waarmee de spanning op de folie eenvoudig te regelen is vanaf het
bedieningspaneel. De machine heeft een digitaal bedieningspaneel waarin eenvoudig de verschillende
wikkelprogramma’s ingevoerd kunnen worden en de verschillende wikkelprogramma’s vervolgens
afgelezen kunnen worden. Het grote voordeel van deze machine is dat de machine vrijwel geen
beperkingen heeft ten aanzien van palletmaten. Ook zeer instabiele pallets kunnen door deze machine
gewikkeld worden, immers de pallet blijft op de grond staan De machine is leverbaar met een groot
aantal opties. Levertijd van de PackAid rekwikkelmachines is ongeveer vier weken na opdracht. De
machine maakt deel uit van een groot aantal verschillende rekwikkelmachines die onder de
geregistreerde merknaam van PackAid op de markt worden gebracht,. De machines worden
geïnstalleerd door de eigen servicemensen van PackAid b.v. en we onderhouden de machine ook na
levering graag voor u.

