S1000

Technical Data
S1000
Omdrejningshastighed (justerbar)
10-12 o. /min.

Fuldautomatisk drejearmsvikler

Pallestørrelse:
Fra 800x1200mm til 1500x2500mm
Kapacitet:
Op til 50 paller i timen, afhængig af pallens højde, ønskede omdrejninger, mm.
Strækfilm:
Alle kendte standardtyper (forstrækfilm)
Kernediameter 76 mm ( standard ) maksimum filmrulle vægt er 32 kg
Filmbredde
500mm ( standard ). 750 kan vælges
Anbefalet filmtype; 12-25 micron film
Konstruktion:
Kraftig stålkonstruktion. Galvaniseret kan tilvælges
Maskinvægt:
Ca. 1600kg
Strømforsyning:
3 x 380/50 Hz/N/PE
Samlet motoreffekt		
Maksimum strømforsyning

1,9kw
16A CEE

Kontrolsystem:
Siemens S7 PLC
Programmeringsmuligheder:
Valg af antal bundviklinger og topviklinger
Regulering af filmmængde
Manuel kørsel af rullebane
Regulering af hastighed på filmvogn
Manuel kørsel af filmvogn op/ned
manuel positionering af svingarm
Åbne og lukke filmsaks
Ekstraudstyr:
Ekstra viklehøjde over 2200 mm (standard)
Andre pallestørrelser efter ønske (standard 800 x1200 mm)
Galvaniseret/rustfri udførelse
Styring med op til 10 vikleprogrammer
Udvidet styring til håndtering af logistiksystem
Styringskomponenter efter kundeønske

DEN RIGTIGE INVESTERING!
- Den rigtige løsning!
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S1000
PASSER TIL ALLE BRANCHER!
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!

Made in Denmark...
Med udgangspunkt i en behovsanalyse og rådgivning hos kunden, er REO-PACK eksperter i design og konstruktion
af pakningsmaskiner, bl.a. vores S1000, 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.

FORNY DIN PRODUKTION!
Løsninger tilpasset kundens behov
Op til 50 paller i timen
Robust Konstruktion med standardkomponenter af højeste kvalitet
Designet til at kunne passe til alle brancher og arbejdsmiljøer
Dobbeltmotoriseret folieforstræk (0-400%) og elektronisk reguleret hastighed,
hvilket sikrer korrekt banespænding og lav film forbrug
Lave vedligeholdelsesomkostninger
Nem adgang til service
Diverse programnmeringsmuligheder og ekstra udstyr
Alle standard typer film kan anvendes
Siemens S7 1200 PLC er standard, andet kan efterspørges
All motorer kan betjenes manuelt

Fleksibel...
S1000 er en drejearmsvikler. Konstruktionen betyder at pallen står stille under vikling og maskinen bærer folieslæden rundt om pallen. Kombineret med det elektroniske filmovervågningssystem sætter det S1000 i stand til at opnå
imponerende kapaciteter.
Ud over at være hurtig, udmærker S1000 sig ved at kunne tilpasses et utal af opgaver. Man finder S1000 i møbelindustrien, fiskeindustrien, dagligvarebranchen, kemi, mejeri, korn og foderstof, papir, beton, mur sten etc.
Den store bredde i anvendelighed lader sig kun gøre fordi S1000 kommer i to basis varianter: S1000 og S1000 ISS.
ISS Står for Integreret Svejse System, og er et unikt berøringsfrit svejsesystem, som garanterer perfekte svejsninger
i hele filmens bredde. S1000 starter viklingen i bunden og S1000 ISS starter via en holdeplade i toppen af pallen. På
holdepladen sidder gribe, skære og svejse arrangementet. S1000 kan leveres med topfolieautomat, både til vand og
støvtæt vikling.

KUNDETILPASSEDE LØSNINGER!
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ALLE AF BEDSTE KVALITET!
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