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Beschikbare opties:












Wikkelhoogte 2700 mm, 2900 mm of 3100 mm.
Draaiplateau met een diameter van 1800 of 2200 mm.
RVS uitvoering
Oprijplaat voor een standaard palletwagen
Oprijplaat voor een elektrische hand pallettruck
Fotocel voor donkere lading.
Pneumatische aandrukplaat.
Frame voor veilingkarren / rolcontainers
Inbouwframe voor het gelijkvloers bevestigen van de machine in de vloer
Aanrijdbeveiliging
Overige opties op aanvraag en afhankelijk van technische uitvoerbaarheid.

Standaard specificaties:
Aandrijfmotor
Diameter draaitafel
Machinehoogte
Diameter draaitafel
Grondvlak
Beschermingsgraad
Gewicht machine
Toelaatbaar gewicht
Folie diktes
Positiestop
Palletafmeting
Stuurspanning
Aansluiting
Wikkelprogramma’s
Beschermingsgraad
Bedrijfstemperatuur

DC motor 1,12 kW
1650 mm
2750 mm
1650 mm
1650 x 2950 mm
700
IP 54
kg
2000 kg
Alle PE foliesoorten, van 17 tot 35 micron
inclusief
Maximaal 1200 x 1200 m bodemmaat
24 volt DC
230 Volt, enkel phase plus nul / 50Hz
Standaard voorzien van vier wikkelprogramma’s
IP 54
+5 tot +40 ° Celsius
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De PackAid P.A.2 is een eenvoudig te bedienen stationaire rekwikkelmachine die een palletlading
uitstekend beschermt met voorgerekte folie. De wikkelaar gaat efficiënt en kostenbesparend om met
folie doordat twee walsen de folie oprekken tot maar liefst 250% van de normale lengte. De machine
wordt standaard geleverd met een draaiplateau van 1650 mm doorsnede. 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. Alle motoren zijn frequentie
geregeld voor een vloeiende aansturing. Tenslotte heeft de machine een digitaal bedieningspaneel
waarin eenvoudig de verschillende wikkelprogramma’s ingevoerd kunnen worden en de verschillende
wikkelprogramma’s vervolgens afgelezen kunnen worden. De machine is leverbaar met een groot
aantal opties. Levertijd van d e 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.

