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DEN RIGTIGE LØSNING! 

 Techniske Data

J2000
Viklehøjde (standard): 
2200mm 

Omdrejningshastighed (justerbar): 
8-15 o/m.

Pallestørrelse:        
Fra 800x1200mm (standard). Andre pallestørrelser kan efterspørges

Kapacitet:  
Afhængig af produktets beskaffenhed, viklemønstre, pallehøjde og antal viklinger. Op til 50 paller/time

Folie:  
Alle kendte standardtyper
Kernediameter……………………76 mm (standard). Maksimum folievægt er 32kg
Foliebredde………………………500 mm (standard)
Anbefalet folietype: 12-25 micron

Konstruktion:
Kraftig profiljern og svejst stålpladekonstruktion. Rustfrit stål kan efterspørges 

Rullebanehøjde (standard) +/- 50mm……......500 mm
Rullebane bredde (standard)………………...1100 mm
Max. rullebanebelastning…………………...…1500 kg

Maskinevægt:
Ca. 1200kg 

Strømforsyning:
3 x 400V/50 Hz/N/PE 
Samlet motoreffekt (standard) 3kw
Forsikring  25A CEE

Kontrolsystem:
Siemens S7  PLC  

Programmeringsmuligheder:
Valg af antal bundviklinger
Valg af antal topviklinger
Valg af antal svejseviklinger (model ISS)
Regulering af folie overlapning
Regulering af foliebremse
Regulering af folieoverløb over pallehøjde
Manuel kørsel af rullebane(r)
Regulering af hastighed og softstart på drejebord

Ekstraudstyr: 
Dobbelt motoriseret folieforstræk 0-350%
Elektrisk topholdeplade 
Drejetallerken Større eller mindre end Ø2050mm 
Drejetallerken kan leveres med kæde-, lamel-, bånd-, rem-, eller rullebane
Styring af tilstødende transportudstyr
Vikleprogrammet kan tilpasses specielle ønsker
0Varmgalvaniseret eller rustfri udførsel efter ønske
Øvrige PLC fabrikater kan leveres efter aftale
Ekstra viklehøjde over 2200mm
Belastning på drejetallerkenen op til 4.500 kg
Med/uden topfolieautomat
Med/uden holdeplade 

 - Det rigtige valg! 
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 J2000 kan leveres med topfolieautomat. Drejetaller-
ken kan levers med kæde-, lamel-, bånd-, rem- eller 
rullebane og kan håndtere de fleste pallestørrelser!

TILPASSET DINE BEHOV!

ØGET  

PRODUKTIVTET

EFFIKTIVITET

Hos Reo-Pack har vi mere end 25 års erfaring som maskinleverandør for den danske samt udenlandske industri, 
og har over 1000 fuldautomatiske maskiner i alle brancher. Vi har derfor kompetencen til at designe og producere 
pakningsmaskiner, der er med til at øge produktionen hos kunderne, uden at gå på kompromis med kvaliteten og 
driftssikkerheden!

Fokus på kvaliteten...

Med udgangspunkt i en behovsanalyse og rådgivning hos kunden, er REO-PACK eksperter i design og konstruktion 
af pakningsmaskiner, bl.a. vores J2000, udviklet efter kundens specifikke behov og krav. Både funktion og design kan 
specieldesignes, og der er mulighed for valg af farve, finish mm. Alt design og produktionsarbejdet foregår på vores 
fabrik ved Mariager fjord.  
Når vi producerer vores maskiner, benytter vi os af den nyeste teknologi samt komponenter af højeste kvalitet, og 
tilbyder derfor robuste, driftssikre og effektive løsninger med lave vedligeholdelsesomkostninger.

Fleksibel...

Er stabilitet og hastighed et krav, er REO-PACK J2000 fuldautomatisk folievikler det optimale valg.
J2000 er en drejetallerken vikler som kan tilpasses et utal af opgaver. Således løser over 600 viklere af type J2000 
opgaver i alle brancher over hele verden.
J2000 har siden 1982 bevist sin styrke ved problemfrit at vikle millioner af paller.
En J2000 består næsten udelukkende af håndplukkede kvalitets standard komponenter som sikrer en høj leverings-
sikkerhed selv efter mange år. 
En målrettet produktudvikling har medført, at J2000 i dag stadig fremstår som markedets bedste valg. 
Styringen er en ren PLC styring som garanterer stabilitet og stor fleksibilitet inden for vikleprogrammer samt signal

J2000 kan udstyres med et unik dobbelt motoriseret folieforstræk . Frekvensomformere driver to direkte drevne 
motorer som forstrækker folien trinløst fra %350-0. Den enkle konstruktion gør systemet vedligeholdelses frit
En elektronisk sensor overvåger forstrækket og sikrer optimal folie økonomi.

PASSER TIL ALLE BRANCHER! 

DESIGN, KOMPONENTER  & 
KUNDESERVICE....

ALLE AF BEDSTE KVALITET!
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      MED 

     

   •  Høj kapacitet
    •  Minimal pladsbehov
    •  Enkel og stærk konstruktion
    •  Fuld inddækning på drejetallerkenen
    •  Designet for let service adgang
    •  Frekvensstyret drejetallerken med max. belastning på 1500kg
    •  Trinløs justerbar foliebremse
    •  Trinløs justerbart folieoverlapning
    •  Kører med alle typer kvalitetsfilm
    •  El-styring er opbygget af standard komponenter med Siemens PLC S7-300 som 

standard
    •  Betjeningspanel og fejlmeldinger på dansk i tekstdisplay
    •  Alle bevægelser kan køres i manuel
    •  Sikker signaludveksling til andre styringer
    Mulighed for valg af J2000 ISS med ekstra fordele: 
    •  Unik gribe- og svejsemekanisme
    •  Ingen folie haler
    •  Svejser mod sværd og ikke produktet
    •  Svejsning i hele foliebredden

FORNY DIN PRODUKTION!

REO-PACK!

J2000

TOP FOLIE 


