
   Zabezpieczanie produktów na palecie 
– stretch hood MK-1000

   W roku 2013 firma Drewmax wprowadziła na rynek 
nowe urządzenie zabezpieczające ładunki paletowe
i tym samym jest jedną z nielicznych firm na polskim
rynku, która jest producentem tych urządzeń. Od mo-
mentu rozpoczęcia produkcji nasza firma zainstalowała 
kilka prezentowanych maszyn, głównie w przemyśle
węglowym oraz nawozów sztucznych.

Maszyna MK-1000 posiada szereg korzyści, dzięki 
którym staje się lepszym wyborem niż popularne na 
naszym rynku owijarki foliowe. 

 
     

        
      

        
       

    

      
          

  

Podstawowe podzespoły urządzenia:

•    Konstrukcja wsporcza maszyny   

•  Przenośniki rolkowe (wjazdowy, wyjazdowy)  

•      Automatyczny system pomiaru wysokości ładunku

•   Hydrauliczny układ naciągu folii  

•      Czytelny System sterowania oparty na  
    sterowniku PLC Siemens z panelem dotykowym

•  Zastosowane napędy/serwonapędy SEW lub LENZE

Podstawowe zalety:

      •    Łatwa i szybka instalacja rolki z folią

    •    Regulowany poziom kasety górnej

      •    Precyzyjny, hydrauliczny system naciągu folii  

     •    Wydajność do 90 ładunków / godzinę 

    •    Automatyczny pomiar wysokości ładunku

        •    Precyzyjny naciąg foli na podstawę palety

       •    Możliwość zastosowania folii z logo firmy  

    •    Pełne zabezpieczenie ładunków przed oddziały-
      waniem wody a przy zastosowaniu 
      folii, także przed promieniowaniem UV

   
  odpowiedniej   
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  •  Wymiary palet - 800x1200mm, 1000x12000,  
      •  Maksymalna wysokość ładunku z paletą – 
    2100mm,

  •  Wydajność  do. 90 palet/godz. (w zależności  
       

   
od wybranego modelu urządzenia, oraz 
wysokości pakowanego produktu)

•  Moc zainstalowana 12kW, 
  •  Napięcie zasilające 3x400V; 50Hz, 

  •  Zasilanie powietrza 6 - 10bar,
 •  Zużycie powietrz ok. 100Nl/min.,
•  Maks. ciśnienie hydr.: 90bar, 
•  Robocze ciśnienie hydr.: 15-90bar    

Podstawowe parametry  techniczne:
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