
SMARTWRAP - A

TEKNİK ÖZELLİKLER:
> Döner tabla ø 1800 mm.
> Maks. Yük ağırlığı: 1500 Kg.
> Maks. Yük boyutları: 

1000x1200 mm.
> Yük yüksekliği algılayıcı 

fotosel.
> Sarım yüksekliği Maks. 

2300 mm *.
> Rulo konveyörlerin 

zeminden yüksekliği: 190 
mm - 500 mm.

> Gösterge alarmları.
> Otomatik tutma ve kesme 

sistemi.

SMARTWRAP

TEKNİK ÖZELLİKLER:
> Döner tabla ø 1800 mm.
> Maks. Yük ağırlığı: 2000 Kg.
> Maks. Yük boyutları: 

1000x1200 mm.
> Yük yüksekliği algılayan 

fotosel.
> Sarma yüksekliği Maks. 

2500 mm.
> Gösterge alarmları.
> Forklift için ön / arka açıklık.
> Anahtar bloğu.
> Otomatik tutma ve kesme 

sistemi.
> Fotoselli çevre korumaları ve 

harici çevrim başlatma 
butonu.

PANELDEN AYARLANAN 
PARAMETRELER:
> Döner tablanın dönme hızı.
> Carriage yükselme / alçalma 

hızı  
> Üst / alt tur sayısı.
> Fotosel algılama gecikmesi.
> Yükselme / alçalma /üst / alt  

film gerginlikleri
> Yükselme / alçalma / üst / alt 
olarak ayrılmış filmin ön 
gerdirme oranı (yalnızca MPS2)
> Tur sayısının ayarlanmasıyla 
takviye sarımlarının yüksekliği.

PANELDEN AYARLANAN 
PARAMETRELER:
> SmartWrap-A'nın tüm 

fonksiyonları ve:
> Önceden seçilmiş 

yükseklikte döngü 
başlangıcı.

> Film kesme sistemi açma / 
kapama

> Döngü seçimi.
- Otomatik
-  Yarı otomatik
- Yükselme ve alçalma.
-Yalnızca yükselme
alçalma .
 - Su geçirmez.

PARAMETERS ADJUSTABLE 
FROM PANEL:
> Rotation speed of turntable.
> Carriage speed separated in

Ascend/Descend.
> Number of rounds separated 

in top/bottom.
> Photocell sensing delay.
> Tension of film separated in 

ascend/descend/top/bottom
> Pre-stretch ratio of film 

separated in ascend/descend/ 
top/bottom (only MPS2)

> Height of reinforcement 
wraps with adjustment of 
number of rounds.

PARAMETERS ADJUSTABLE 
FROM PANEL:
> All functions of the

SmartWrap-A plus:
> Start of cycle at preinstalled 

height.
> Film cutting system on / off
> Selection of cycle.

- Automatic
- Semi-automatic

- Cycle ascend & descend.
- Cycle only ascend/
descend.
- Waterproof cycle.

TECHNICAL FEATURES:
> Turntable ø 1800 mm.
> Max. Load weight: 1500 Kg.
> Max. Load dimensions:

1000x1200 mm.
> Load height sensing

photocell.
> Wrapping height Max.

2300 mm*.
> Height of roll conveyors

from floor: 190 mm to
500 mm.

> Indication alarms.
> Automatic clamp and

cutting system.

TECHNICAL FEATURES:
> Turntable ø 1800 mm.
> Max. Load weight: 2000 Kg.
> Max. Load dimensions: 

1000x1200 mm.
> Load height sensing

photocell.
> Wrapping height Max.

2500 mm.
> Indication alarms.
> Opening for forklift

front/back.
> Key block.
> Automatic clamp and

cutting system.
> Perimeter protections with 

photocells and cycle start 
button external.

TR_ Mekanik üst baskı 
ünitesi.(Opsiyonel).

EN_ Mechanical pressure 
unit. (Optional).

TR_ SmartWrap için yükleme 
rampası. (Opsiyonel).

EN_ Loading ramp for 
SmartWrap. (Optional).

Opsiyonel

TR_Şaft Opsiyonları  
> Max sarım yüksekliği 3000 mm.
> Max sarım yüksekliği 3300 mm.
> Max sarım yüksekliği 3700 mm.

*Not: Smartwrap-A'da konveyör
yüksekliği çıkartılmalıdır.
EN_Mast options

> Max wrapping height 3000 mm.
> Max wrapping height 3300 mm.
> Max wrapping height 3700 mm.

*N.B: with the SmartWrap-A you have
to take away the conveyor height.
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SMARTWRAP - A
TR_Girişte ve çıkışta motorlu rulo 
konveyörlerle bir paketleme istasyonu 
oluşturmak için mükemmel otomatik streç 
sarma makinesi.

EN_Automatic stretch wrapper perfect to 
create a packaging station with motorized roll 
conveyors in entrance and exit.

TR_ Film kesme ve kuyruk 
bağlama ünitesi.

EN_ Unit for film cutting 
and tail attachment.

TR_ Streç kuyruğu için opsiyonel kaynak ünitesi

EN_ Optional welding unit for film tail.

TR_ Film bağlama kıskacı. 

EN_ clamp for attachment film. 

MPS 
Motorized Pre-Stretch

TR_ Değiştirilebilir ön gerdirme oranlarına 
sahip motorlu ön gerdirme.

EN_ Motorized pre-stretch with 
interchangeable pre-stretch ratios.

MPS2 
Motorized Pre-Stretch

TR_  Değişken ön gerdirme oranına sahip çift  
motorlu ön gerdirme.

EN_ Motorized pre-stretch ratio with variable 
pre-stretch ratio by two motors.

SMARTWRAP
TR_ Tutma ve kesme sistemi ile otomatik 
bağımsız sarma döner tablası, basit ve güvenilir.

EN_ Automatic stand alone wrapping turntable 
with clamp and cutting system, simple and reliable.

TR_ 99 sarım programı ve hafızaya alma 
imkanı ile dijital ekranlı mikroişlemcili kontrol 
paneli. (Kullanıcı gereksinimlerine göre 
programlanabilir ve özelleştirilebilir).

EN_ Control panel by microprocessor with 
digital display with possibility to program and 
memorize up to 99 wrapping cycles. 
(Programmable and customizable according to 
user requirements).

TR_ Kontrol panelli elektrik kabini 
çeşitli yerlere monte edilebilir.

EN_ Electrical cabinet with control 
panel can be installed on various 
locations. 




