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...protejează produsele dumneavoastră

MAŞINĂ AUTOMATĂ
SPINNY S2300
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MAŞINA DE PALETIZAT AUTOMATĂ

SPINNY S2300
MAŞINA PENTRU O AMBALARE UŞOARĂ, FLEXIBILĂ ŞI COMPLET
PERSONALIZATĂ CARE VĂ PERMITE SĂ AJUNGEŢI LA STANDARDE ÎNALTE.

SPINNY S2300
ÎN VERSIUNEA SPECIALĂ?

CARACTERISTICI TEHNICE:

Maşina de paletizat cu masă rotativă complet automată Spinny S2300 este dotată cu 
sistem de pre-întindere motorizat, care permite o economie considerabilă de film 
utilizat. Maşina dispune de 10 programe protejate prin parolă, şi la cerere este 
disponibilă cu panoul de control Touch-Screen.

AICI SUNT DOAR CÂTEVA EXEMPLE...PENTRU MAI MULTE DETALII CONTACTAŢI-NE!

SISTEM DE PRE-ÎNTINDERE = AVANTAJ ECONOMIC

Toate modelele de SPINNY S2300 sunt echipate cu SISTEM DE PREÎNDINDERE MOTORIZAT de 
randament ridicat. Sistemul de preîntindere motorizat este un dispozitiv special care 
asigură utilizarea cantităţii ideale de film, de asemenea permite ambalarea produselor uşoare 
şi instabile care nu ar fi ambalate cu sistemele tradiţionale de paletizare. Filmul este distribuit 
în cantitatea potrivită de rolele operate de un motor care este controlat printr-un sistem 
electronic, care măsoară viteza şi menţine tensiunea constantă în film, pe întreaga durată a 
ambalării. Sistemul de pre-întindere motorizat asigură o alungire a filmului de până la 300%.

MOTORUL DUAL SPINNY S2300 vă oferă chiar mai mult!

Versiunea DUAL MOTOR este proiectată pentru a asigura o economie mai mare şi prin 
urmare mai multe avantaje economice.

Bazat pe acelaşi concept al motorului unic, sistemul DUAL 
MOTOR oferă facilităţi variabile de film, de până la 400%!

ECONOMIA DE FILM

ECONOMIA DE FILM

PRESĂ

Disponibil la toate modelele de 
SPINNY S2300, modelul PRESS 
este perfect pentru ambalarea 
produselor instabile sau 
speciale.
În funcţie de nevoile voastre,
modelul PRESS poate dispune 
şi unităţi de prese pneumatice 
sau motorizate.

METTIFOGLIO

Obținerea celor mai bune 
soluţii la finalizarea liniei 
voastre de ambalare.

Obţinerea celei mai bune
protecţii pentru produsele
dumneavoastră, acest aspect 
fiind posibil cu ajutorul siste-
melor de alimentare MF 800 
(rezistent la praf ) sau MF 1200 
(rezistent la apă).

• Pre-întindere de până la 300%;
• Înălţime palet detectată prin fotocelulă;
• Programarea separată a vitezei de urcare şi coborâre 

a căruciorului;
• Programe de lucru controlate de PLC;
• Toate motoarele sunt controlate de calculatoare.
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DATE TEHNICE SPINNY S2300

• Modelul standard este proiectat pentru ambalarea paleţilor.
• Coloana este prevăzută cu ambalare pentru paleți cu înălţimi de la 2600 mm până 

la 3100 mm.
• Viteza braţului reglabilă de un calculator (rotaţie reglabilă de la 5 la 15 rot/minut).

ALIMENTARE

• Tensiune: 400 V trifază ± 10 %;
• Frecvenţă: 50 Hz;
• Puterea instalată: 3 kW;
• Alimentarea auxiliară: 24 V AC.

CARACTERISTICILE FILMULUI (LLDPE) ŞI ALE ROLEI

• Grosime: 0,015 ÷ 0,040 μm;
• Grosime recomandată: Se recomandată de specialiştii noştri;
• Diametru interior rolă: 76 mm;
• Înălţime: 500 mm;
• Greutate maximă rolă: 20 kg;
• Diametru maxim rolă: 250 mm.
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