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DISCOVERY-A jest nowoczesną, kompaktową owijarką automatyczną, ze stołem
obrotowym, który jest wyposażony w podajnik rolkowy (lub opcjonalnie łańcuchowy).

DISCOVERY-A
AUTOMATYCZNA
OWIJARKA PIONOWA

Owijarka DISCOVERY-A firmy PKG GROUP jest
wydajną maszyną, fabrycznie wyposażoną w
podajnik rolkowy lub łańcuchowy. Ta cecha
umożliwia szybszy przejazd owijanych palet.
Maszyna charakteryzuje się bardzo wytrzymałą
i mocną konstrukcją. Ten model owijarki jest
"szyty na miarę", czyli wyposażany zgodnie ze
specyfikacją Klienta.
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Na zdjęciach powyżej: owijarka DISCOVERY-A i elementy wyposażenia (szczegóły poniżej)

PKG DISCOVERY-A
Wyposażenie DISCOVERY-A (zdjęcia powyżej)
1. Owijarka DISCOVERY-A wbudowana w linię podajników rolkowych
2. Owijarka automatyczna DISCOVERY-A
3. Docisk górny - opcjonalne wyposażenie
4. System odcinania, przechwytu i zgrzewania folii automatycznie dopasowuje się do wymiarów palety
5. Dotykowy panel kontrolny - dzięki czytelnym symbolom jest łatwy do zrozumienia
6. Dostępne są 3 rodzaje wózków z folią
Wymiary:

Dane techniczne:
• max ciężar ładunku: [kg]: 2.000
• wymiary palety [mm]: 1.000 x 1.200
• standardowa wysokość owijania [mm]: 2.000
• max prędkość obrotowa [obr./min.]: 16
• wysokość robocza [mm]: 400-500
• zainstalowana moc [kW]: 3
• zasilanie: 400V-50 Hz – 3PH+N+G
• klasa szczelności: IP 54
• sprężone powietrze: 6 bar
• dostępne różne opcje wyposażenia dodatkowego
Dostępne rodzaje wózków z folią:
• EB - hamulec elektromagnetyczny - standard
• MPS - prestretch regulowany skokowo 200%, z
zamianą na 150 lub 250%, poprzez wymianę kół
zębatych - opcja

•

MPS2 - prestretch regulowany płynnie za pomocą
2 silników elektrycznych w zakresie od 110 400% - opcja
Główne opcje wyposażenia dodatkowego:
• wózek z folią - MPS lub MPS2
• moduł zgrzewający końcówkę folii
• system zgrzewania/chwytania/odcinania folii
• różne typy podajników (rolkowy/łańcuchowy)
• docisk górny
• automatyczny system dodatkowego owijania
wzmocnionego (sznurek)
• górny aplikator arkuszy folii, chroniącej przed
kurzem/wilgocią
• aplikator kątowników ochronnych

