Opis owijarek mobilnych SFERA.

OWIJARKA MOBILNA SFERA EASY:
Owijarka typu SFERA jest półautomatyczną owijarką mobilną z
nastawialnymi parametrami cyklu pakowania. Owijarka jeżdżąc wokół
ładunku, owija go w określony, zaprogramowany wcześniej sposób.
Panel sterowania umożliwia nastawienie podstawowych parametrów
cyklu pakowania, m.in. regulacji różnych prędkości przesuwu głowicy z
folią na dół i w górę, ilości owinięć na dolnej i górnej krawędzi pakowanego
towaru i inne.
Owijarka dostępna jest w różnych konfiguracjach. W zależności od
potrzeb owijarka może być wyposażona w mechaniczny, elektromagnetyczny
hamulec folii lub głowice wstępnego rozciągu folii jedno- i dwusilnikową. Wraz
z doborem panelu potencjometrycznego (SFERA EASY) lub cyfrowego
(wieloparametrycznego - SFERA), trzech zakresów wysokości masztu wysokości ładunku, systemu automatycznego odcinania folii po zakończeniu
cyklu pakowania, mamy możliwość najbardziej efektywnego doboru
konfiguracji maszyny do potrzeb klienta.

OWIJARKA MOBILNA SFERA:
Owijarka SFERA model PRS wyposażona jest w jednomotorową głowicę do
wstępnego rozciągu folii, co umożliwia nastawienie wartości wstępnego i
końcowego rozciągania folii, czego wynikiem jest znaczna redukcja zużycia
folii. Maszyna wyposażona jest w czujnik optyczny pomiaru wysokości palet.
System sterowania umożliwia nastawienie następujących cykli pakowania: prostego, prostego z przykryciem,
krzyżowego, krzyżowego z przykryciem.
Owijarka przeznaczona jest dla działów produkcyjnych oraz magazynów o średniej wydajności. Spełnia wszystkie
wymagania dotyczące minimalizacji kosztów pakowania, usztywnienia towaru oraz wysokiej jakości owijania. Po jej
zaprogramowaniu obsługa ogranicza się do prostej czynności wciśnięcia przycisku START uruchamiającego cykl
pracy maszyny.
Zalety owijarek z grupy SFERA:
• kompaktowa budowa owijarek - łatwa w transporcie między magazynami, może pracować w każdym miejscu
magazynu
• system easy-load - łatwe zakładanie folii do głowicy
• rozciąg folii - najnowsze, efektywne głowice prestretch
• łatwa wymiana dostępnego wyposażenia owijarki, nawet w zakładzie użytkownika
• zwiększenie możliwości urządzenia w zależności od zapotrzebowania użytkownika
• czytelny i łatwy w użyciu panel sterowania • 99 zapamiętywanych programów owijania
• bezobsługowe baterie Producent zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych owijarek.
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