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Economische en halfautomatische wikkelmachine FS310 / FS330 

 
 

Voordelen 

 Economische oplossing voor kleine gebruiker 

 Betrouwbaar wikkelmachine 

 Draaietafel verkrijgbaar in verschillende vormen en maten 

 bedieningspaneel : 
o OP1 met vaste instellingen 

o OP2 met verstelbare instellingen, eenvoudig te bedienen 

 Onderhoudsteller. Lange levensduur van de machine gegarandeerd! 
 Foliewagen : 

o C1 : mechanische folierem, verstelbaar met een foliekern drukregelaar 

o C2 : mechanische folierem, verstelbaar d.m.v een handwiel 
 Fotocel voor pallet hoogte detectie 

 Scharnierende diagonaal gemonteerde mast, eenvoudige installatie, ruimtebesparende   
 oplossing ( FROMM-PATENT) 
 Motor is bedekt en goed afgeschermd 
 

   

Draaietafel in hoefijzervorm, gemakkelijk te 
beladen met een palletwagen. Uitgevoerd 
met voetbeveiliging 

Gemakkelijk te verplaatsen 
met behulp van een heftruck 

Lage onderwikkeling 
op draaietafelniveau 
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Eigenschappen  

OP1 / OP2 FS31x FS33x 

Verstelbare snelheid draaietafel - Max. 15 rpm 

Verstelbare snelheid foliewagen - Max 60 Hz 

Instelbare voetwikkelingen - x 

Instebare kopwikkelingen - x 

Onderhoudsteller  x x 

Programmaselectie  - x 

Automatisch programma x x 

Handmatig programma - x 

Parameters vergrendeld door wachtwoord x x 

Fotocel voor detectie van de pallethoogte x x 

Frequentieregelaar foliewagen x x 

Frequentieregelaar draaietafel x x 

Ruimtebesparende machine met diagonaal 
scharnierende mast (FROMM-PATENT) 

 

Hoogte draaietafel 75 mm 

Max. laadcapaciteit, draaietafel ø 1 500 mm 1 350 kg 

Max. laadcapaciteit, draaietafel ø 1 650 mm 2 000 kg 

Max. laadcapaciteit, draaietafel ø 1 800 mm 2 000 kg 

Max. laadcapaciteit ø 1 650 mm, opendraaietafel 1 250 kg 

Max. pallet hoogte voor mast  2 200 mm  2 100 mm + 100 mm 

Max. pallet hoogte voor mast 2 500 mm 2 400 mm + 100 mm 

Max. pallet hoogte voor mast  2 800 mm 2 700 mm + 100 mm 

Foliewagen C1 / C2 

Max. hoogte van foliekern 500 mm 

Max. buitendiameter van de folierol 250 mm 

Stroomvoorziening  230V / 1 phase 

Geïnstalleerd vermogen 1 kW 

Gewicht  500 kg 

 IP IP54 
 
 
 

Opties 

OP1 / OP2 FS31x FS33x 

Foliewagen bediening d.m.v. joystick - x 
Fotocel voor detectie van de pallethoogte (voor 
donkere goederen) 

x x 

Tandwielkast / kettingspanningreductie (FROMM-
Patent) 

x x 

Oprijplaten x x 
 


