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Economische semi-automatische folie wikkelmachine FS390 

Semi-automatische folie wikkelmachines met 30 wikkelprogramma’s, voorzien van een 
aangedreven 400% power Pre-Strech voorrenkinstallatie met twee motoren.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigenschappen 

Diameter van de draaitafel Ø 1 650 mm Kettingoverbrenging 

Max. palletgewicht 2 000 kg 

Max. pallethoogte 2 500 mm 

Voeding 
230V – 50 / 60 Hz 
110V – 50 / 60 Hz 
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Voordelen 

 Eenvoudige bediening met zéér fkexibele wikkelprogramma’s maken deze machine geschikt 
voor bijna alle denkbare palletformaten en opmaken 
 Inclusief CE 
 Het binnen enkele seconden wisselen van de folierol is met het FROMM « Ultra Fast » 
wisselsysteem een fluitje van een cent. Klep open, lege kern uitnemen, nieuwe rol plaatsen, klep 
dicht en weer verder 
 De gemotoriseerde voorrek unit met 2 motoren maakt het mogelijk om meer dan 400% 
voorrek te realiseren (1 meter wordt 5 meter)  
 Insteliigen kunnen worden geblokkeerd met een wachtwoord. Eenmaal ingesteld geeft dit de 
garantie, dat alle voorkomende pallets op de meest economische wijze kunnen worden verpakt 
 Instelbaar palletvoet programma voor de extra fixatie van de goederen op de pallet 
 Onderhoudsarme constructie van de bekende FROMM kwaliteit 
 
 
 
 

Geïntegreerd overzichtelijk bedieningspaneel met tiptoetsen en teksdisplay, uitgerust met 
een beveligingscode blokkerfunctie voor het instellen van :  
 Filmspanning, op 4 plaatsen instelbaar 
 Voorrek, op 4 plaatsen instelbaar 
 Snelheid van het draaiplateau, op 4 plaatsen instelbaar 
 Aantal onderwikkelingen/bovenwikkelingen 
 Opwaartse/neerwaartse snelheid van de foliewagen 
 Instelbare vertraging van de fotocel ten behoeve van extra folie boven op de pallet 
 Palletvoet programma 
 Wikkel hoogtes om een extra laag folie te wikkelen indien nodig 
 Startpositie aan of uit 
 Taal keuze 
 30 vrij te programmeren wikkelprogramma’s 
 Meerlaagse folieprogramma 
 Eenvoudig te lezen fout codelijst 
 
 
 

Opties 

Draaitafel 1 500 mm, 1 800 mm, 2 200 mm 

Opendraaitafel 1 650 mm 

Maasthoogte 2 150 mm, 2 800 mm, 3 100 mm 

Aandrukplaat  

Gepatenteerd beschermingssysteem van de motor  

Oprijplaat  

Geïntegreerde weegschaal met digitale display  

Inbouwframe  

Folie afsnidsysteem  

Fotocel voor detectie van zwarte folie  
 


