Sträckfilmare

CTA 300

STRÄCKFILMARE CTA 300
Display
Alla programparametrar och inställningar kan enkelt övervakas
och justeras med den nya färgpekskärmen.
Alla funktioner hos CTA 300 kan manövreras manuellt,
såsom filmmönster och filmspänning. CTA 300 använder
Power Ecostretch+®-systemet som garanterar att det valda
försträckningsförhållandet håller sig konstant vilket garanterar en
konsekvent låg filmskonsumtion under hela maskinens livslängd.

VÄXLAR

Översikt växellägen 8 utväxlingar kan ställas in manuellt
på försträckningsenheten.

SENSORSTATUS

Maskinen är försedd med flertalet givare vars status
kan ses på skärmen. Dessa sensorer och kontaktorer
blinkar grönt när allt fungerar korrekt och rött om det
finns ett fel.

BYT SPRÅK

Flera språk finns tillgängliga och kan ställas in på
skärmen.

EKONOMI & FÖRBRUKNING

Se till att du har ett konstant filmresultat och en
garanterad kostnad per filmad pall.
Vår mjukvara beräknar hur mycket film som appliceras
på varje pall samt enhetskostnaden per pall.

STRÄCKFILMARE CTA 300
Specifikation & Dimensioner

Maskin

Hastighet roterande arm

Max 10,5 v/min inställbar

Hastighet aggregathiss

Inställbar

Botten / toppvarv

1–15

Start / stopp

Körs elektroniskt med mjuk start och stopp

Försträckningssystem
Försträckningsgrad

60, 100, 130, 160, 200, 280, 340 & 400 % justerbar

Sträckfilmningsprogram

9 inställbara

Styrsystem

PLC

El

Elanslutning
Last
Skyddsnorm
Max säkring

Pallgods

Max storlek (längd x bredd)
Max godshöjd inkl. pall
Tillåten lastvikt

Sträckfilm

Diameter kärna
Yttre diameter, max
Film bredd, max
Film tjocklek

76 mm
250 mm
500 mm
9-35 my

Golvmontering

Min. tjocklek betong

150 mm

Single phase 240V 50 Hz
0,8 kW
IP54
10 A
1200 x 1200 mm
2400 mm
Obegränsad (beror på golvets beskaffenhet)

Dimensioner
D
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Dim (mm)
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Standard

3445

Ø 2750

2400

1960

Vikt, standard: 690 kg (Vikten kan variera beroende på optioner).

Sträckfilmare CTA 300
CTA 300 är en extremt robust maskin med roterade arm, utvecklad och byggd på väl beprövad teknik. En mängd olika inställningar
samt justeringsmöjligheter gör det enkelt att uppnå hög lönsamhet genom optimal anpassning för alla godstyper. Med CTA 300
har du möjlighet att reglera filmspänningen så att den passar godset på bästa sätt. Den valda försträckningen hålls konstant, vilket
garanterar en konsekvent låg filmförbrukning last efter last.

Sparar pengar
• Försträckningen är nu justerbar
i 8 steg upp till 400% med vårt
patenterade
försträckningssystem
.
• Den valda försträckningen
hålls
.
konstant, vilket garanterar en
konsekvent låg filmförbrukning last
efter last och skyddar känsliga varor.
• Hastigheten på hissrörelsen   är
individuellt inställbar för att minimera
filmöverlappning.
Konsekvent förpackningsresultat
• Flexibla
inställningsmöjligheter
möjliggör optimal förpackning för en
mängd olika typer av gods
• Filmspänningen styrs automatiskt
vilket ger ett jämnt skydd runt varorna.
• Flera standard filmmönster finns
tillgängliga, bl a program för manuell
applicering av ark ovanpå godset för
skydd mot vatten.
• 3 program är fabriksinställda.
• Minnet kan innehålla 9 program, som
alla kan programmeras med individuella
parametrar.
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Nyckelfunktioner
• Golvmonterad modell.
• Enkel ändring av alla
programparametrar och inställningar.
• 9 enskilda program kan lagras och
varje program kan namnges.
• Tyst drift.
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Alla maskinens funktioner kan
manövreras manuellt, såsom
filmmönster och filmspänningar.
Extremt styvt chassi.
Oberoende av vikten på godset.
Luftanslutning behövs ej.
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Lätt att använda
• Inställningar är lätta att förstå.
• Filmrullsbyte görs snabbt och enkelt.
• Automatisk avkänning av godshöjd.

