
MOTION / E-MOTION

TR_ Kullanıcı gereksinimlerine göre programlanabilen ve 
özelleştirilebilen, 99 adede kadar paketleme döngüsünü programlamak 
ve hafızaya almak için dijital ekranlı mikroişlemci kontrol paneli.
(opsiyonel DOKUNMATİK EKRAN).

EN_ Microprocessor control panel with digital display to program and 
memorize up to 99 wrapping cycles, programmable and customizable 
according to user requirements.
(optional TOUCH SCREEN).

4 tipte carriage ile mevcuttur - Available with 4 carriage types

MB
TR_ Mekanik debriyaj. 
EN_ Mechanical clutch.

EB
TR_ Elektromanyetik debriyaj. 
EN_ Electromagnetic clutch. 

TR_  Ön gerdirme oranı değişken çift motorlu 
motorlu ön gerdirme.
EN_ Motorized pre-stretch with pre-stretch 
ratio variable with two motors.

MPS2 Motorized Pre-StretchMPS Motorized Pre-Stretch

TR_ Değiştirilebilir ön gerdirme oranlarına 
sahip motorlu ön gerdirme.
EN_  Motorized pre-stretch with interchangeable 
pre-stretch ratios.

MOTION / E-MOTION 

MOTION / E-MOTION

min MAX

L 400 ∞

W 400 ∞

H 500 2150

H (opsiyonel) 500 2650

H (opsiyonel) 500 2950

H  (opsiyonel) 500 3450

Kg 50 ∞

TR_ Otomatik film kesme sistemi.
EN_ Automatic film cutting system.

TR_ Otomatik roping.
EN_ Automatic roping.

TR_ Traksiyoner akü
EN_ Traction battery

Opsiyonel

E-MOTION MOTION/E-MOTION

H

W
L

WiFi INCLUDED!

ETHERNET

TR_ Tüm parametrelerin PC, tablet ve akıllı 
telefon ile uzaktan kontrolü.

EN_ Remote control of all parameters from  
PC, Tablet and Smartphone.

TR_ Makine durumu, yardım, kiralama vb. durumların 
kontrolü için web uygulaması.
EN_ Web app for the management control of the state  

of machines, assistance, rental, etc.  

TR_ Hızlı film yükleme.
EN_ Rapid film loading. 

TR_ Her boyutta, ağırlıkta ve tipte paleti streç 
film ile sarmak için kendinden tahrikli robot. 

EN_ Self-propelled robot to wrap pallets
of any size, weight or shape, using stretch film.
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MOTION / E-MOTION 

TEKNİK
ÖZELLİKLER
- 2 AGV akü 12 V seri bağlı 

110 Ah.
- Makinenin içinde yüksek 

frekanslı akü şarj cihazı.
- Yük yüksekliğini algılayan 

fotosel.
- Sarım yüksekliği

maks. 2150 mm(2650/2950/
3450 mm opsiyonel).

- Alarm göstergeleri.
- Forklift için sol ve sağda 

açıklık.
- Tuş takımı kilidi.
- Kullanılan ortalama film

(MPS ve MPS2 için 
opsiyonel).

PANELDEN AYARLANAN 
PAREMETRELER

STANDART DÖNGÜLER İÇİN 
İLAVE FONKSİYONLAR

PANELDEN SEÇİLEN 
STANDART DÖNGÜLER
- Yukarı veya aşağı.
- Yalnızca yukarı veya aşağı.

PARAMETERS ADJUSTABLE 
FROM PANEL
-  Robot rotation speed. 
-  Separate carriage up/down

speeds.
-  Separate number of wraps

on pallet top/bottom.
-  Photocell sensing delay 
-  Separate fi lm tension for

up/down (except MB).
-  Separate fi lm pre-stretch

ratio for up/down (MPS2 only).
-  Reinforcement wraps

(MOTION only).
-  Film cutting on/off

(except MB).
-  Start of cycle at preset height

(MOTION).
-  Reinforcement wrap at

preset height with possibility
of regulation of number of
wraps (MOTION).

STANDARD CYCLES
SELECTABLE FROM PANEL
-  Up or down.
-  Up or down only.

ADDITIONAL FUNCTIONS 
FOR STANDARD CYCLES
-  Top sheet application.
- Wrapping cycle with display

for operating values.
- Wrapping cycle for large

pallets.
- Wrapping cycle starting from

preset height  (MOTION).
- Wrapping cycle with

reinforcement at preset height
(MOTION).

- Wrapping cycle starting from
selected point and stop at
preset height (MOTION).

- Wrapping cycle by layers.
- Buttons for manual machine

operation.

TECHNICAL
FEATURES
- 2 AGV batteries 12 V

110 Ah connected in series. 
- High-frequency battery

charger inside machine.
- Load height sensing 

photocell.
- Wrapping height 

max. 2150 mm (2650/2950/
3450 mm optional).

- Alarm indications. 
- Opening for forklift

left & right.
- Keypad lock.
- Average fi lm used

(for MPS-MPS2 by request).
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- Robot dönüş hızı.
- Ayrı carriage yukarı / aşağı 

hızları.
- Palet üstüne / altına ayrı 

sarım sayısı.
- Fotosel algılama gecikmesi
- Yukarı / aşağı için ayrı 

film gerginliği (MB hariç).
- Yukarı / aşağı için ayrı 

film ön gerdirme oranı 
(yalnızca MPS2).

- Takviye sarımı (yalnızca 
MPS).

- Film kesme açık / kapalı 
(MB hariç).

- Önceden ayarlanmış 
yükseklikte  döngünün 
başlangıcı. (MPS)

- Sarım sayısının seçilme 
olasılığı ile önceden 
ayarlanmış yükseklikte 
takviye sarımı (MOTION).

- Üst kapama uygulaması.
-  Çalışma değerleri için göstergeli 

sarım döngüsü.
- Büyük paletler için sarım döngüsü.
-  Önceden ayarlanmış yükseklikten 

başlayan sarım döngüsü. 
(MOTION)

-  Önceden ayarlanmış yükseklikte 
takviyeli sarım döngüsü
(MOTION).

- Seçilen noktadan başlayıp 
önceden ayarlanmış yükseklikte 
biten sarım döngüsü (MOTION).

.- Katmanlara göre sarım 
döngüsü

- Manuel işlemler için düğmeler.

Size tasarruf sunuyoruz




