
TR_ Motorlu giriş ve çıkış konveyörlerine sahip 
bir paketleme istasyonu oluşturmak için 
mükemmel, döner kollu otomatik streç sarma 
makinesi.

EN_ Automatic stretch wrapper with rotary 
arm, perfect to create a packaging station with 
motorized entry and exit rollers.

TR_ Güvenilirliği yüksek 
döner kol dişlileri.

EN_ Arm rotation gears 
for extreme reliability.

TR_ Elektrik dağıtıcısı. 

EN_ Electrical distributor. 

TR_ Duvara sabitlenebilir versiyon. 

EN_ Version for fixing to wall. 

TR_ Pnömatik üst 
baskı ünitesi için 
öngörülmüştür.

EN_ Pre-fitted for 
pneumatic pressure 
unit.

TR_ Döner kollu, kullanımı kolay streç sarma 
makinesi, mükemmel çalışma güvenilirliği, 
sağlam ve tüm performans özellikleriyle 
eksiksiz.

EN_ Easy-to-use stretch wrapper with 
rotary arm, great operational reliability, 
robust and complete with all performance 
features.

WINGWRAP-A
WINGWRAP

WINGWRAP-A WINGWRAP

WINGWRAP-A
TR_ İstenilen şekilde konumlandırılabilir kontrol panelli elektrik dolabı. 

EN_ Electrical cabinet with control panel positionable as requested. ETHERNET

TR_ Tüm parametrelerin PC, tablet ve akıllı     
telefon ile uzaktan kontrolü.
EN_ Remote control of all parameters from  PC, 
Tablet and Smartphone.

Opsiyonel  

4 carriage tipi ile mevcuttur - Available wiith 4 carriage types 

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

TR_ Hızlı film yükleme.
EN_ Rapid film loading. 

MB
TR_ Mekanik frenli. 
EN_ Mechanical brake.

TR_  Elektromanyetik debriyaj. 
EN_ Electromagnetic clutch. 
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WINGWRAP

Ø 2000 2200

L 1200 1400

W 1200 1400

H 2000 2000

H (opsiyon) 2500 2500

H (opsiyon) 3000 3000

Kg ∞ ∞

TR_Otomatik roping. 
EN_ Automatic roping.



TR_99 adede kadar sarım tipi 
programlamak ve hafızaya almak 
için dijital ekranlı mikroişlemci 
kontrollü panel. 
(Kullanıcı gereksinimlerine göre 
programlanabilir ve 
özelleştirilebilir).

EN_Microprocessor control panel 
with digital display to program and 
memorize up to 99 wrapping cycles. 
(Programmable and customizable 
according to user requirements).
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Güç Kaynağı
 230V 1+N/PE 50Hz 1.5 kw 6A
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WINGWRAP-A (PLC Siemens)

WINGWRAP

WINGWRAP

WINGWRAP ADVANCED WINGWRAP

TR_ Sarım döngüsünü seçmek ve 
makine parametrelerini ayarlamak 
için dijital ekranlı mikroişlemci 
kontrollü panel (sarma döngüsünü 
kişiselleştirme imkanı ile).

EN_  Microprocessor control panel 
with digital display to select 
wrapping cycle and adjust 
machines parameter (with 
possibility of personalizing the 
wrapping cycle).

TEKNİK
ÖZELLİKLER
- Maks. yük boyutları: 

1000x1200 mm
- Yük yüksekliğini algılayan 

fotosel.
- Sarım yüksekliği maks. 

2000 mm
- Alarm göstergeleri.
- Otomatik tutma ve kesme 

sistemi.
- 4 PLC Siemens 57-1200
- Proface dokunmatik ekran.

TEKNİK
ÖZELLİKLER
- Maksimum yük ağırlığı : 

sınırsız.
- Maks. yük boyutları: 

1000x1200 mm
- Yük yüksekliğini algılayan 

fotosel.
- Sarım yüksekliği maks. 

2000 mm
- Alarm göstergeleri.
- Ön ve arkada forklift için 

açıklık.
- Tuş takımı kilidi.

PANELDEN AYARLANAN 
PARAMETRELER
- Döner kol dönüş hızı.
- Carriage yukarı / aşağı hızları.
- Palet üst / alt sarım sayısı.
- Fotosel algılama gecikmesi
- Yukarı / aşağı / üst / alt için 

ayrı film gerginliği.
- Yukarı / aşağı / üst / alt için 

ayrı ön gerdirme oranı 
(yalnızca MPS2).

-  Sarım sayısının 
düzenlenmesi olasılığı ile 
önceden ayarlanmış 
yükseklikte takviye sarımı.

PANELDEN AYARLANAN 
PARAMETRELER
-  WingWrap-A'nın tüm 

fonksiyonları ve:
- Önceden ayarlanmış 

yükseklikte döngü başlangıcı
- Film kesme açık / kapalı
-  Döngü  türünün seçimi:

- Yukarı & aşağı
- Yalnızca yukarı veya aşağı
- Üst kapama programı

TECHNICAL
FEATURES 
- Max. load dimensions: 

1000x1200 mm
- Load height sensing 

photocell.
- Wrapping height max. 

2000 mm
- Alarm indications.
- Automatic clamping 

and cutting system.
- 4 PLC Siemens 57-1200
- Proface touchscreen.

TECHNICAL 
FEATURES
- Max. load weight: unlimited.
- Max. load dimensions: 

1000x1200 mm 
- Load height sensing 

photocell.
- Wrapping height max. 2000 

mm
- Alarms indications.
- Opening for forklift front/ 

back.
- Keypad lock.

PARAMETERS ADJUSTABLE 
FROM PANEL
- Rotary arm 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/top/bottom.
- Separate fi lm pre-stretch 

ratio for up/down/top/
bottom (MPS2 only).

- Reinforcement wrap at 
preset height with possibility 
of regulation of number of 
wraps.

PARAMETERS ADJUSTABLE 
FROM PANEL
-  All functions of the 

WingWrap-A plus:
-  Start of cycle at preset 

height
-  Film cutting on/off 
-  Selection of cycle type:

-  Up & down
-  Up or down only
-  Top sheet applier 
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