
Volautomatische omsnoeringsmachine 

met hoeklatten automaat
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De hoeklatten aanbrengen gebeurt snel en precies. 

Deze kan worden ingesteld in tal van programma's waarmee 

de omsnoering aan het product kan worden aangepast. 

SPECIFICATIES

: 220 V / 380 V · 50/60 Hz. III-fase.

 2 Kva.

 6 bar.

 4,5 bar.

VOLTAGE

ELEKTRICITEITSVERBRUIK:

PERSLUCHTDRUK:

MINIMALE LUCHTDRUK:

TECHNISCHE SPECIFICATIES

 8-12-15,5 mm. (in te stellen in Reisopack fabriek).

0,63-0,85 mm.

 elektrisch verhittingssysteem

verwarmingstemperatuur en afkoelingstijd is variabel instelbaar.

STRIPBREEDTE:

STRIPDIKTE: 

LASSYSTEEM:

 200 ltr/min (2901-2904) - 90 ltr/min (2902).

 2901-2904 (3 pakketten):

382 X 202 X 166 cm. / 120 X 67 X 196 cm. / 165 X 165 X 117 cm.

2903 (2 pakketten): 382 X 202 X 166 cm. / 120 X 67 X 196 cm.

LUCHTVERBRUIK:

AFMETINGEN VAN DE VERPAKTE MACHINE:

 130 mm.

51 sec. (zonder hoeken: 38 sec.).

MINIMALE OMSNOERINGSHOOGTE:

OMSNOERINGSCYCLUSTIJD MET 3 OMSNOERINGEN EN 

APPLICATIE VAN HOEKEN: 
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2901

Automatische omsnoeringsmachine
met hoeklatten automaat

Horizontale omsnoeringsmachine met automatische hoeklatten 
automaat, gemakkelijk en gebruikersvriendelijk in te stellen. 
Kan direct worden ingebouwd in een complete automatische lijn. 

Eigen technologie en fabricage met gebruik van Europese 

componenten van de hoogste kwaliteit. 

Slaat de verschillende omsnoeringshoogten gemakkelijk in 

het geheugen op door een druk op de knop wanneer de machine 

in de gewenste positie staat. 

Mogelijkheid tot het opslaan van 10 verschillende hoogten in 

10 verschillende programma's.

Vol -automatische hoeklatten automaat 

Perssysteem in de boog om de lasten te comprimeren en de 

omsnoering te leiden. 

Luchtsysteem voor hoekapplicatie door middel van 4 telescopische 

L-vormige armen die kunnen worden aangepast aan het formaat van de pallet. 

Spanning van omsnoeringsband instelbaar  

De aluminium omsnoerings-unit van de Reisopack model 1900 zorgt voor 

lange levensduur van de machine. 

Productie ca. 50 pallets/uur met 4 hoeklatten en 3 omsnoeringen. 

Veiligheidssysteem met omkering van de motorrichting. 

Lampunit waarschuwt in geval van storing. 

De modellen 2901-2904 kunnen tegelijk de 

verticale toepassing van de hoeklatten en de 

horizontale omsnoering in gepallettiseerde 

productlijnen uitvoeren. 

Bedieningspaneel met touch screen voor 

model 2901 en voor de variantmodellen 

2904 en 2903. Storingsmeldingen en 

taalselectie. Kan 10 omsnoeringshoogten 

in 10 verschillende programma's instellen. 

Omsnoeringsmachine 2901 vereist dat de kortste 

zijde van de pallet parallel tegen de kolom staat.

Omsnoeringsmachine 2904 vereist dat de langste 

zijde van de pallet parallel tegen de kolom staat. 

Omsnoeringsmachine 2903 is geschikt om later de hoeklatten automaat 

te monteren en maakt het binnengaan van de pallets aan beide zijden mogelijk. 


