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Onze service
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optimale controle op uw
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+ Remote access om storingen te analyseren en
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+ Snelle inzet van onze service monteurs of
programmeurs met jarenlange ervaring
+ Op locatie optimalisering van de wikkelcyclus.

wordt verzorgd door hoog-

Minder folieverbruik, betere stabiliteit en

Roping folie. Zeer simpel, erg

waardige onderhoudsarme

verpakkingszekerheid

effectief. Verbetert de verbin-

tandriemen

+ Snelle levering van onderdelen. Vele gebruikte

ding tussen pallet en lading
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Automatische capaciteits-

de pallet wordt de folie iets

aanpassing. Toerental

teruggeduwd. Hierdoor wordt

neemt af als de volume

de pallet “open” voor de lepels

stroom afneemt en stijgt als
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de volumestroom weer
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POWER PRE STRETCH

+ De mechanische belasting

SYSTEM met SMART LOAD.

wordt aanzienlijk gereduceerd

Twee frequentie geregelde

door de wikkelaar op het juiste

motoren gekoppeld aan voor-

toerental te laten draaien

rekrollen worden elektronisch

+ Optredende productie

geregeld, waarbij een rol

pieken worden zonder

sneller draait dan de andere.

manueel ingrijpen probleem-

Tussen deze beide rollen

loos opgevangen.

wordt de hoge voorrek (tot
400%) gemaakt. De voorrek

Simpele bediening. Alles

is traploos instelbaar. Verdere

onder controle: Door een

voordelen zijn:

uiterst eenvoudig en over-

+ Extreem eenvoudige folierol

zichtelijk Siemens Touch

wissel door SMART-LOAD

Panel worden de instellingen

+ Folie kleefzijde onafhankelijk,

moeiteloos gedaan. De
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diverse niveaus zijn met een
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CONTACT
Know-how, deskundig en
persoonlijk advies vanuit de eerste
hand, direct vanaf de producent

Volautomatische
wikkelaar met
extreme flexibiliteit

Producent: STREMA® Maschinenbau GmbH · D-92237 Sulzbach-Rosenberg
Verkoop en service Benelux: STREMA® B.V. · NL-7434PV Lettele
Contact: +31 (0)570 551092 · info@strema.nl · www.strema.nl

Tot 90 pallets/uur

wachtwoord beveiligd.
Service waarschuwing.
Wanneer een bepaald aantal

onderhoudsinterval melding.
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pallets zijn verwerkt, geeft de
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De STREMA® SAD 16 is de perfecte opstap
naar volautomatisch verpakken van pallets

Volautomatische STREMA®
Draaitafel palletwikkelaars

De SAD 16 is standaard uitgerust met een elektronisch en traploos regelbaar Power Pre-Stretch System

SAD 16 – Het basis model

SAD 16 DBI

(gelijkwaardig aan A 4000 arm wikkelaar). De geavanceerde modulaire opbouw maakt het mogelijk om aan uw

Voor uitstekende ladingzekering. Ook standaard in

Met geïntegreerde topsheet dispenser voor een

specifieke eisen te voldoen.

hoekopstelling toepasbaar. Door de uitgebreide basis-

regendichte verpakking.

uitvoering, de ideale oplossing voor alle branches.
Het pallet transport kan met rollenbanen, kettingbanen of met banden worden uitgevoerd. Ook grotere
palletafmetingen tot 1.500 x 2.500 mm zijn optioneel mogelijk.

Volautomatische palletwikkelaar
met extreme flexibiliteit

Standaard uitvoering van de SAD 16 serie

Capaciteit regendicht tot 50 pallet/uur

Capaciteit: 50 – 70 pallets/uur

SAD 16B II - Dubbelkopstechnologie voor

SAD 16B DBE

maximale capaciteit

Met voorgeplaatste topsheetdispenser voor stof-

Hoog toerental, dubbelkops draaitafel wikkelaar

dichte verpakking en/of anti diefstal verpakking. De

met twee wikkelkoppen. Zeer hoge beschikbaarheid

topsheetdispenser is in twee varianten beschikbaar:

met duidelijke capaciteitsverbetering.

DBE-ALU: Topsheetdispenser spant de topsheet

1

De volautomatische SAD 16 draaitafelwikkelaar bestrijkt een buitengewoon groot capaciteits-

Maximale capaciteit tot 90 pallet/uur

over de lading boven de invoerbaan. De topsheetrol

Hoge beschikkingsgraad d.m.v. nood-

ligt parallel aan het transportsysteem. Wisselen vanaf

programma. Bij uitval van één van beide

de zijkant.

wikkelkoppen door folie breuk/einde, neemt

bereik. Afhankelijk van de te verpakken producten en de vraagstelling kunnen tot 90 pallets/uur

Sealen van de folie eindstaart (Geen losse folie einden)

verpakt worden. De hoge capaciteitstechnologie uit de A 4000 en A 5000 serie wordt ook bij

Voorreksysteem tot 400% met SMART-LOAD

deze nieuwe generatie SAD 16 toegepast.

Folie roping aan onderzijde lading, op pallet niveau

topsheet aan tijdens het pallettransport. Groot voor-

Uitbreidbaar met topsheetdispenser voor

Geluidsarme aandrijving door toepassing van hoogwaardige tandriemen

deel bij verschillende ladinglengtes. De topsheetrol

stofdichte verpakking en/of anti diefstal

Automatische capaciteitsaanpassing

staat haaks op het transportsysteem.

verpakking

DBE-Doorloop: Topsheetdispenser brengt de

Folie verbruiksaanduiding

de andere kop de cyclus automatisch over

Capaciteit: 50 – 70 pallets/uur

Gebouwd voor 24/7 bedrijven
Volledig gesloten sleepringen voor betrouwbaar contactoverdracht
Uiterst gebruiksvriendelijke bediening via SIEMENS Touch Panel

SAD 16 2
SAD 16B DBE

Een EFO XS foliewagen, één folie klem unit onder
(positie start-stop gelijk, kruiswikkeling)

B – versie

SAD 16B II DBE

Alle SAD 16 wikkelaars

SAD 16B 3
Een EFO XS foliewagen, één folie klem unit boven
(positie start-stop gelijk, kruiswikkeling)
Extra fixering lading door middel van aandrukplaat

SAD 16B II 4

zijn in de zogenaamde
B-versie verkrijgbaar.
Bij deze uitvoering start
de wikkelcyclus bovenaan
de lading. Daardoor zijn
diverse wikkelpatronen
mogelijk.
Banderol

Twee EFO 01 foliewagens met twee folie klem units (boven en onder)

Brede banderol

Kop A, start onder, stopt boven. Kop B, start boven, stopt onder (kruiswikkeling)

Start/stop boven

Extra fixering lading door middel van aandrukplaat

Kruiswikkelingen

SAD 16B II
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* Capaciteitsindicatie, afhankelijk van de
uitvoering: Tussen de 40 en 90 pallets/uur
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1
Standaard functies, die allemaal op de STREMA® SAD 16 serie van toepassing zijn
Aanvullende mogelijkheden met de STREMA® SAD 16 · 3 Aanvullende mogelijkheden met de STREMA® SAD 16B
4
Aanvullende mogelijkheden met de STREMA® SAD 16B II

SAD 16 DBI

