OMSNOERINGSMACHINE & PALLETWIKKELAAR
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OMSNOERINGSMACHINE & PALLETWIKKELAAR

TWINPACK

De Twinpack is een combinatie van bewezen Cyklop machines. In de Twinpack zijn de foliewikkelaar CTT 215 en de
omsnoeringsmachine XP 112-MVB tot één machine combinatie verenigd. De Twinpack beschikt over een centrale besturing, welke
zorgt voor de optimale bediening van de installatie. Uitgerust met het hoge spanning aggregaat CFH-1 bereikt de Twinpack het
optimale omsnoeringsresultaat.
De combinatie van de twee technieken maakt de Twinpack tot een onmisbare hulp bij het dagelijks verzenden. De Twinpack maakt
het namelijk mogelijk om vele combinaties van verpakkingswijzen te kiezen. Hieronder staat een overzicht van de programma‘s
waarover de machine beschikt. Deze rek- en omsnoeringsprogramma‘s zijn natuurlijk met elkaar te combineren.
De rekwikkelaar beschikt over de volgende wikkelprogramma‘s:
→ Zuinig wikkelen			
→ Standaard wikkelen			
→ Regendicht wikkelen			

De rekwikkelaar beschikt over de volgende wikkelprogramma‘s:
→ Dubbel omsnoeren, langsrichting
→ Dubbel omsnoeren, dwarsrichting
→ Viervoudig omsnoeren (in langs- en dwarsrichting), kruislings

EIGENSCHAPPEN TWINPACK
Twee in één		
Twee transportzekeringswijzen verenigd in één machine.
			

Uniforme verpakking
Het machinaal verpakken geeft u het voordeel van het op gelijke wijze
verpakken van uw producten, keer op keer.

Omsnoeren vereenvoudigd 		
Het lastige handmatig omsnoeren en het aansluitende
versluiten vervalt compleet. De pallets worden op de
draaitafel gezet en de omsnoeringscyclus wordt d.m.v.
een drukknop gestart. Aansluitend omsnoert de machine
overeenstemmend met het ingestelde aantal
omsnoeringen, de pallets volautomatisch.
			

Omsnoeren en wikkelen
De optimale transportzekering door het aanbregen van kunststofband
maakt Cyklop mogelijk door het gebruik van het hoge spanning
aggregaat CFH1. In veel gevallen eisen de klanten echter nog een
transportbescherming. Deze eis komt Cyklop met de Twinpack
probleemloos tegemoet. In één arbeidsproces worden zowel de
omsnoering(als de transportzekering) als de folie(als bescherming
tegen stof en vocht) aangebracht.

Omsnoeren of wikkelen 		
Maak een keuze uit de programma selectie met de
overeenstemmende zekeringswijze( in overeenstemming
met het product). 		
			

Tijdsbesparing
Door de automatisering op dit gebied, wordt kostbare arbeidstijd
bespaard. De pallet wordt namelijk nog maar één keer verplaatst.
Daarnaast wordt het aantal gezekerde pallets per uur aanzienlijk
verhoogd.

Kostenoptimalisatie
Door de altijd optimale tansportverzekering, zorgt de
Twinpack voor een verlaging van de kosten.

MEER INFORMATIE?
WWW.CYKLOP.NL - INFO@CYKLOP.NL - 038-4675800
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