INVENTECH

PALLEVIKLER

TIRO - erstatter løping rundt pallen!
• LAV INVESTERINGSKOSTNAD
• BRUKERVENNLIG KONTROLLPANEL
• AVANSERTE FUNKSJONER INKLUDERT
TEKNISKE DATA
Høyde

2075 mm

Platediameter

1500 mm

Lengde

2374 mm

Høyde på plate

75 mm

Vekt

350 kg

Strømforsyning
Strømforbruk

En pallevikler for alle!

230 VAC 1PH+N+PE
0,75 kW

Hei du som løper rundt pallen flere ganger om dagen, denne er til deg!
Du har kanskje blitt fortalt i årevis at en pallevikler er en veldig dyr investering og pallene
fortsatt pakkes manuelt? Vel, nå er pris ikke en unnskyldning lengre, C -One TIRO fra Italia er
kommet på banen! Selv for de med et veldig lavt volum til de med litt større kan skaffe seg
denne. Den lave prisen gjør det mulig, er volumet stort nok, kjøp to da vel?
Det brukervennlige kontrollpanelet gjør at operatøren kan lagre opptil 3 programmer. Ved å
bestemme antall runder nede og på toppen av pallen samt rotasjonshastighet og hastighet
på filmvognen, har man god kontroll. Fotocellen som registrerer toppen av pallen, kan også
justeres via kontrollpanelet.
C-One TIRO er utviklet med tanke på brukervennlighet og effektivitet, med færre bevegelige
deler forventes år med pålitelig kjøring. C-One TIRO, enkelhetens kraft!

PERFEKT VIKLING AV PALLER

INVENTECH

PALLEVIKLER

TIRO
PRODUKTSPESIFIKASJONER
OVERSIKTLIG KONTROLLPANEL

- Oversiktlig kontrollpanel
- Integrert display med visning av parametere
- Frekvensstyring / mykstart og mykstopp på plate (3-12rpm)
- Frekvensstyring / mykstart på filmvogn (hastighet opp & ned kan settes individuellt)
- Starter og stopper på samme sted
- Fotocelle for høydemåling av pall
ZOOM

- 1500mm diameter plate (1650mm kan leveres)
- Maks pallehøyde: 2200 mm
- Maks pallestørrelse: 800x1200 mm
- Maks pallevekt: 1200 kg
- Mekanisk brems for justering av filmstrekk
- Sikkerhetsbryter i bunn av filmvogn
- Programfunksjoner: 3 program lagres av operatør.
- Justerbare parametre: valg av syklus, antall runder nede, antall runder oppe, rotasjonshastighet,

FOTOCELLE FOR AUTOMATISK
HØYDEMÅLING AV PALL

hastighet på filmvogn opp/ned og forsinkelse av fotocelle.
- 2 arbeidssykluser: opp/ned og kun opp.

ZOOM

- 3 program kan lagres av kunde
- 2 arbeidsmåter: manuell og automatisk
- Lydsignal ved start og stopp av syklus
- Nedbremsing av rotasjonsplate ved slutten av syklusen
- IP54 innkapsling av elektronikk
- Pulverlakkert
- Strømtilkopling 220VAC 1fas/1Kw
- Autodiagnoseringsprogram
- 2 års begrenset fabrikkgaranti

TILLEGGSUTSTYR

1650mm ROTASJONSPLATE SOM TILVALG

- 1650 mm rotasjonsplate
- Kjørerampe
- Støperamme
- Fotocelle for mørkt gods
- Ekstern hovedstrømsbryter
ZOOM

www.pallevikler.no
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