
TR_  Sarım döngüsünü seçmek ve makine parametrelerini ayarlamak için dijital ekranlı 
mikroişlemci kontrol paneli (sarma döngüsünü özelleştirme olasılığı ile).

EN_ Microprocessor control panel with digital display to choose the wrapping cycle and to adjust 
machine parameters (with possibility of customizing the wrapping cycle).
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TR_  ø 300 mm bobin  
için carriage
EN_ Film holder 
increased ø300mm
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TR_Şaft üzerinde ani kapanma 
için emniyet kenar kontrolü.

EN_ Safety edge on column for 
emergency stop.

TR_ Palet hizalama için stoper.

EN_ Stopping bar for pallet alignment.
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ETHERNET

TR_ Tüm parametrelerin  PC, tablet ve akıllı 
telefondan uzaktan kontrolü

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

TR_ Yarı otomatik, döner kollu, kullanımı 
kolay streç sarma makinesi, yüksek 
operasyonel güvenilirlik, sağlam ve tüm 
performans özellikleriyle eksiksiz. 
Öngerdirilmiş filmlerle kullanım için idealdir.

EN_ Semi-Automatic easy-to-use stretch 
wrapper with rotary arm, great operational 
reliability, robust and complete with all 
performance features.
Ideal for use with pre-stretched films.



NIMBLY

2 tip carriage ile mevcut 
Available with 2 carriage types 

TR_ Mekanik fren ile. 
EN_ Mechanical brake.

MB EB
TR_  Elektromanyetik kavrama. 
EN_ Electromagnetic clutch. 

TEKNİK
ÖZELLİKLER
- Maks. yük boyutları: 

1200 x 1200 mm
- Yük yüksekliğini algılayan 

fotosel.
- Sarma yüksekliği

maks. 2200 mm
- İnvertör tarafından kontrol 

edilebilen kademeli dönüş 
başlatma / durdurma.

- Bağımsız invertör tarafından 
kontrol edilebilen carriage 
yukarı / aşağı hızı.

- Döngü başlangıcında ve 
döngü sonunda fazda 
dururken sesli sinyal.

- CE standartlarına uygun acil 
durdurma butonu.

- CE standartlarına uygun 
makine sıfırlama düğmesi.

- Carriage tabanında acil 
buton / güvenli durdurma.

- Şaft üzerinde ani kapanma 
için emniyet kenar kontrolü.

KONTROL PANELİNDEN 
AYARLANAN PARAMETRELER
- Palet üstüne / altına ayrı 

sargı sayısı.
- Değişken dönüş hızı.
- Ayrı carriage yukarı / aşağı 

hızları.
- Fotosel algılama gecikmesi.
- Manuel makine işlemi için 

düğmeler.

PANELDEN SEÇİLEN 
STANDART DÖNGÜLER
- Yukarı ve aşağı.
- Yalnızca yukarı veya aşağı.
- Manuel döngü.

STANDART DÖNGÜLER 
İÇİN İLAVE FONKSİYONLAR 
- Manuel olarak takviye sarım.

OPSİYONLAR
- ø 300 mm  bobin için carriage
- Wi-Fi / Ethernet modülü

TECHNICAL
FEATURES
- Max. load dimensions: 1200 

x 1200 mm
- Load height sensing 

photocell.
- Wrapping height

max.  2200 mm
- Gradual rotation start/stop 

controllable by inverter.
- Carriage up/down speed 

controllable by independent 
inverter.

- Acoustic signal at cycle start 
and stopping in phase at 
cycle end.

- Emergency stop button 
compliant with CE 
standards.

- Machine reset button 
compliant with CE 
standards.

- Emergency/safety stop at 
base of reel holder carriage.

- Safety edge on column
for emergency stop.

PARAMETERS ADJUSTABLE 
FROM CONTROL PANEL
- Separate number of wraps 

on pallet top/bottom. 
- Variable rotation speed.
- Separate carriage up/down 

speeds.
- Photocell sensing delay.
- Buttons for manual machine 

operation.

STANDARD CYCLES 
SELECTABLE FROM PANEL
- Up and down.
- Up or down only.
- Manual cycle.

ADDITIONAL 
FUNCTIONS FOR 
STANDARD CYCLES - 
Reinforcement wraps with 
manual button. 

OPTIONS

- Film holder increased ø 300mm
- Wi-Fi  / Ethernet module
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