
PALLEVIKLERE OG ELEKTRONIKK

PERFEKT VIKLING AV PALLER

CRESCO PALLEVIKLER

CRESCO

TEKNISK INFORMASJON

•     EKSTRA LAV KOSTNAD
•     AUTOMATISK
•     ENKEL I BRUK 

Høyde

Diameter

Dybde

Vekt

Strømtilkopling

Effektforbruk maks:

2238 mm

1500 mm

2426 mm

86 mm

300 kg

230 VAC 1 fas

1 kW

Ved utviklingen av Cresco, er det lagt vekt på essensielle punkter.
Cresco er utstyrt kun med det den trenger for å være en god pallevikler: 
mykstart for tallerken, mykstart for filmvogn, justerbart strekk av filmen,
sensor for pallehøyde, justering av antall runder nede og oppe, nullpunktposisjonering, tre programmer 
(opp/ned, kun opp, toppark), to arbeidsmoduser. 3 programmer kan lagres av operatør, 
inkludert en «lærefunksjon» som tillater et unikt programvalg som kan lagres for senere bruk.  
Til og med konstruksjonsmessig er maskinen er et resultat av minimalisme. 
Cresco er rett og slett kjernen av det du trenger i en pallevikler!

Det er en liten maskin,
men den gjør en stor jobb!

Høyde tallerken

•     DRIFTSIKKER 



CRESCO

PRODUKTSPESIFIKASJONER

PPS FILMVOGN

CRESCO KONTROLLPANEL

www.pallevikler.no

www.c-one.it

Cert  cato No. 1039-A
UNI EN ISO 9001 2008

Inventech AS  -  Fjellhamarveien 52  -  1472 Fjellhamar
Tlf: 22382800   -  e-post: post@inventech.no
Orgnr: 993 769 096 MVA

TILLEGGSUTSTYR

1650 mm rotasjonsplate

2000 kg maks pallevekt (8mm plate)

2500 mm pallehøyde

Kjørerampe (800mm og 1000mm)

Ramme for nedsenking i gulv

Fotocelle for mørkt gods

Elektronisk forstrekksaggregat 200% (1m = 3m strukket film v/god filmkvalitet)

- Oversiktlig kontrollpanel med masse funksjoner

- Frekvensstyring / mykstart og mykstopp på plate (3-12rpm)

- Frekvensstyring / mykstart på filmvogn (hastighet opp & ned kan settes individuellt pr. program.)

- Elektromagnetisk brems av film (EB filmvogn) 

- Forstrekkaggregat 200% kan leveres 

- Programmering av syklus (lærefunksjon) 

- Starter og stopper på samme sted 

- Fotocelle for høydemåling av pall 

- 1500mm diameter plate (1650mm kan leveres) 

- Maks pallehøyde: 2200 mm 

- Maks pallestørrelse: 800x1200 mm 

- Maks pallevekt: 1200 kg 

- Programfunksjoner: valg av syklus, antall runder nede, antall runder oppe, rotasjonshastighet, 

hastighet på filmvogn opp & ned, justering av stramming på filmrull.

- Passordbeskyttelse / låsing av maskin

- Strammefunksjon av pallen/ekstra pålegging av film midt på pall.

- 3 arbeidssykluser: opp/ned, toppark og kun opp.

- 3 program kan lagres av kunde

- Spesialprogram: lærefunksjon v/programstyring

- 2 arbeidsmåter: manuell og automatisk

- Lydsignal ved start og stopp av syklus

- Integrert display med visning av parametere

- IP54 innkapsling av elektronikk

- Strømtilkopling 220VAC 1fas/1Kw 

- Autodiagnoseringsprogram

- 2 års fabrikkgaranti 

Importør:

Med forbehold av tekniske endringer og feil.




