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Automatische horizontale wikkelmachine FV350/50.  

 
 

Eigenschappen 

Pakketafmetingen : 
- Maximale / minimale lengte 
- Breedte en hoogte 
- Minimum afmeting 

 
Beperkt / 500 mm 

Zie diagram 
50 x 50 x 500 mm (L) 

Elektrische uitrusting:  

- Voeding 230 V 

- Motor 0.37 KW 

- Flexibiliteit 24 V c.c 

- Stroomverbruik 0.64 Kw 

- Rotatiesnelheid van de ring van 5 tot 180 rpm 

- Snelheidsregelbaar Fuji 

- Programmeerbare PLC Omron 

- Luchtdruk 6 bars  

Wikkelfolie- of papier bobijn afmetingen *:  

- Breedte 100 mm 

- Dikte 17, 20,23 of 30 microns 

- Ø buiten / binnen 200 / 38 mm 

- Kleur Doorzichtig / ondoorzichtig 
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Voordelen 

 
 Een stalen constructie  
 Wikkelring bevestigd op een structuur 
 Dubbele wikkelfoliedrager, 1 bobijn voor eenvoudig wikkelen en 2 bobijnen voor versterkt 

te wikkelen of om het voordeel van de snelheid. Voorzien om wikkelfolierollen te gebruiken 
met verschillende breedten. 

 Anti-blokkeersysteem om de wikkelfolierollen snel te verwissellen zonder gereedschap. 
 Spanning van de wikkelfolie regelbaar in functie van de te verpakken producten. 
 Dubbel automatisch afsnijsysteem en  wikkelfolie knijper voor de 2 bobijnen. 
 Automatische aaneenschakeling van de wikkelfolie voor het veranderen van de bobijnen 
 Juist stopsysteem, altijd op dezelfde positie van de bobijndrager voor het vervangen van 

de bobijnen. 
 Versterking van het omwikkelen programeerbaar voor een grote bescherming van de 

producten. 
 Rotatiesnelheid van de ring regelbaar voor de overlapping van de film rond het product. 
 Toetsen scherm in kleur voor programmatie en voor het instellen van de perfecte wikkeling 

voor het product. 
   6 verpakkingsprogtramma’s, visualisatie boodschappen, verandering van de bobijn, 

programmatie in 6 talen, regeling versterking voor extreme producten, activeren / anuleren 
van de pers, regeling van tijd voor de pers aan de ingang en uitgang, regeling 
transportband.  

 Wikkel – programma’s (6) : standaard programma , groepering programma en 4 
programma’s regelbaar door de operator.  

 Selectie schakelaar voor de transportband te sturen, mogelijkheid om producten gewoon 
door de ring te laten passeren zonder te wikkelen Dit kan van toepassing zijn in volledige 
automatische lijnen waar alle producten paseren maar bepaalde dienen gewikkeld te 
worden en andere niet. 

 Begin snelheid van de gemotoriseerde transportband regelbaar om vervolgens de 
werksnelheid aan te passen aan de overlapping van de film. 

 Foto-elektrische cel voor het automatisch starten van de wikkelcyclus. 
 Voorziening stoppen wikkelmachine voor het vervangen van een bobijn om de veiligheid 

van de operator te garanderen. 
 Overbrengingssysteem door trapezionale riem (weinig onderhoud ) 
 Elektrische kast / bedieningspaneel: hoofdschakelaar, pilote linéair, pilote alarm, start 

drukknop, snelheid regeling ring, snelheidsregelaar transportband, noodstop en scherm 
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 Metalen verpakking rond de structuur voor transport. 
 Conform CE normen voor veiligheid en fabricatie van  de machine (2006/42/CE, 

2004/42/CE & 93/68/CEE). 
  
 
 
 
 

 
 
 

Accessoires  

 Boven pers aan de in en uitgang , manueel instelbaar voor een druk uit te oefenen op de 
producten. 

 Boven pers aan de in en uitgang , automatisch instelbaar voor een druk uit te oefenen op 
de producten 

 Zijdelingse geleider  rollen manueel instelbaar 
 Zijdelingse geleider  rollen automatisch instelbaar 
 Metalen rollerbaaan gemotoriseerd Breedte.500x Lengte.1.000mm (verkrijgbaar in andere 

afmetingen). 
 Transportband gemotoriseerd Breedte 500 x Lengt. 1.000mm (verkrijgbaar in andere 

afmetingen). 
 Transportband gemotoriseerd en “V” vorm breedte 600 x Lengte. 2.000mm. 
 Zijdelings gemotoriserende voeding. 
 Zijdelingse pneumatische ontruimer. 
 Zijdelingse gemotoriseerde ontruimer. 
 Hulpstuk voor korte producten . 
 Waarschuwing einde bobijn film . 
 Veiligheidshekken.  
 Rechtstreekse verbinding met technische dienst (via Ethernet). 
 Niet standaard machinekleur.  
 Koker in hout voor verpakkingen maritiem transport . 
 Doos in hout voor verpakkingen maritiem transport . 
 Manuele afroller  voor noppen film tot 600 mm. 
 Automatische afroller van onder en boven voor noppen tot film rollen 600 mm. Bevatten: 

 De uiteinden van de onderste en bovenste noppen film worden gelast door een 
elektrische weerstand.  

 Temperatuur regelaar om de las te regelen in functie van de dikte van de noppen film. 

 Bobijndrager van boven en van onder voor de noppen film; de bovenste bobijn gaat de 
bovenkant van de producten bedekken en de onderste bobijn gaat de onderkant 
bedekken.  
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 Elektrische fotocel voor automatisch starten van de verpakkingscyclus. 

 Gemotoriseerde snelheidsregeling van de onderste en bovenste bobijnen in functie van 
de werksnelheid . 

 Keuze schakelaar om afroller noppen folie uit te schakelen en enkel te wikkelen met 
wikkelfolie.. 

 Een markering in kleur die informeert over de staat van de afroller. 
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