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WINGWRAP to pionowa owijarka folii stretch z wirującym ramieniem. Charakteryzuje się
dużą wydajnością, bardzo mocną i solidną konstrukcją i bogatym wyposażeniem.

WINGWRAP
PÓŁAUTOMATYCZNA
OWIJARKA PIONOWA

Owijarka WINGWRAP firmy PKG GROUP służy do
owijania palet za pomocą folii stretch. Jest to
maszyna z wirującym ramieniem (nie posiada
stołu obrotowego; palety stoją bezpośrednio na
posadzce), dzięki czemu może owijać ładunki o
dowolnym ciężarze. Ciekawym i nowatorskim
rozwiązaniem jest możliwość przytwierdzenia
owijarki do ściany.

Na zdjęciach powyżej: owijarka WINGWRAP w wersji standardowej (z lewej), oraz wersja owijarki przystosowana do montażu bezpośrednio
do ściany (z prawej)

PKG WINGWRAP
Wymiary:

Dane techniczne:
 max waga ładunku: nieograniczona
 max wymiary ładunku: 1.200x1.200 mm (opcjonalnie:
1.400x1.400; 1.500x1.500; 1.600x1.600 i 1.700x1.700)
 wysokość ładunku wykrywa fotokomórka
 max wysokość owijania: 2.200 mm, opcjonalnie: 2.500
lub 3.000 mm
 system wyświetlania nieprawidłowości
 kieszenie na wózek widłowy z przodu i z tyłu
 opcja - możliwość zamontowania owijarki
bezpośrednio do ściany
 99 programów owijania, definiowanych przez
użytkownika
Dostępne rodzaje wózków z folią:
 MB – hamulec mechaniczny
 EB - hamulec elektromagnetyczny
 MPS - prestretch regulowany skokowo 200%, z
zamianą na 150 lub 250%, poprzez wymianę kół
zębatych



MPS2 - prestretch regulowany płynnie za pomocą 2
silników elektrycznych w zakresie od 110 - 400%
Parametry sterowane z panelu:
 prędkość obrotowa ramienia wirującego
 różna prędkość wózka z folią w górę i w dół
 różna ilość owinięć górnych i dolnych
 regulacja zakładki nad ładunkiem
 naciąg regulowany oddzielnie dla ruchu wózka
góra/dół, oraz dla owinięć górnych i dolnych
 współczynnik wstępnego rozciągu regulowany
oddzielnie dla ruchu wózka góra/dół, oraz dla owinięć
górnych i dolnych (tylko w MPS2)
 wysokość owijania wzmocnionego z możliwością
regulowania ilości owinięć
 start cyklu owijania na określonej wysokości
 system włączania/wyłączania odcinania folii
 wybór cyklu owijania:
o cykl góra i dół
o cykl tylko góra lub dół
o cykl owijania wodoodpornego

