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TR_ Sarım sırasında ürün ilerlemesi 
ve kavrama için motorlu yan 
tekerlekler.

EN_ Motorized side rollers for 
product advance and grip during 
wrapping.

Sarılı ürün örnekleri. 

Examples of wrapped products.

TR_

EN_

200 KG
10 m3

70 KG
10 m3

30 KG
10 m3

TR_ TWIST Logistic'i kullanmak için 3 iyi neden: 

- Ambalaj miktarında azalma.
- Nakliye ağırlıklarının azaltılması.
- Ürünlerin sıkı ve güvenli bir

şekilde sarılması.

EN_ 3 good reasons for using our  TWIST Logistic: 

- Reduction of packaging volumes.
- Reduction of shipping weights.
- Products wrapped rigidly and

securely.

TR_ Ek ambalajlama malzemeleri kullanmadan 
ürünlerin nakliyesi için tasarlanmış yatay 
otomatik streç sarma makinesi.

Sadece karton ve birkaç gram film kullanılarak 
basit, güvenilir ve sağlam.

Hafif ve / veya ağır ürünler için kullanılabilir.

200 adede kadar sarım döngüsü oluşturma 
imkanı olan PLC ve dokunmatik ekranlı kontrol 
paneli.

EN_  Horizontal automatic stretch wrapping 
machine designed for shipping spare parts 
without using void fill materials.
Simple, reliable and robust, using only 
cardboard and a few grams of film.
Can be used for light and/or heavy products.

Control panel with PLC and touchscreen 
with the possibility of creating up to 200 
wrapping cycles.
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İLERLEME YÖNÜ
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TEKNİK
ÖZELLİKLER

TWIST 420
- Çember çapı: 420 mm
- Maksimum RPM: 90 RPM
- Bobin yüksekiği: 125 mm

 TWIST 620
- Çember çapı: 620 mm
- Maksimum RPM: 70 RPM
- Bobin yüksekiği: 125 mm

GENEL B İLGİLER

- Otomatik kesme ve tutma.
- Değişken yükler için motorlu giriş ve 

çıkış yan ruloları.
- Fotosel ile otomatik sarım döngüsü 

başlatma / durdurma.
- Kontrol panelinden ayarlanabilen 

bekleme modu (makine belirli bir 
dakika sonra durur).

- Güç kaynağı: 230V - 1pH –50Hz.
- Siemens PLC ve dokunmatik 

ekran.
- Minimum sarım sayısı: 3.
- Pnömatik güç: 6 bar.
- Kayışla güç aktarımı.
- İç bobin çapı: 76 mm
- Dış bobin çapı: 250 mm

TECHNICAL
FEATURES

TWIST 420
- Ring diameter: 420 mm
- Max RPM: 90 RPM
- Reel height: 125 mm

 TWIST 620
- Ring diameter: 620 mm
- Max RPM: 70 RPM
-  Reel height: 125 mm

GENERAL INFO

- Automatic cutting and clamping.
- Motorized entry and exit side 

rollers for variable loads.
- Automatic wrapping cycle start/

stop with photocell.
- Standby mode adjustable from 

control panel (machine stops after 
a certain number of minutes).

- Power supply: 230V – 1pH –50Hz.
- Siemens PLC & touchscreen.
- Minimum no. of wraps: 3.
- Pneumatic power: 6 bar.
- Power transmission by belt.
- Internal reel diameter: 76 mm
- External reel diameter: 250 mm
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