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for more details:

NOVIDADE!
PLACA ELECTRÓNICA
& PAINEL DE CONTROLE

Envolvedora de PaletesOneWrap

> Dimensões da palete

> Máquina com vedações de segurança e barreiras anti-intrusão

DIAMETRO 
PLATAFORMA

DIAMETRO DA PLATAFORMA VS MEDIDA DA PALETE L x W x H      /  = não disponível      PESO
MÁXIMO

Opcionais
○= disponível    / =  não disponível

EM M FM SM LP Kg Estrutura 
piso

Fotocélula 
cores Kit painel 

para -5º C Balança 

Ø 1500 1200 x 800 x 2100 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 2400 ○ ○ ○ ○

Ø 1650 / 1200x1000x2100/2400 1200x1000x2100/2400 1200x1000x2100/2400 1200x1000x2100/2400 2400 ○ ○ ○ ○

Ø 1800 / 1200x1200x2100/2400 1200x1200x2100/2400 1200x1200x2100/2400 1200x1200x2100/2400 2400 ○ ○ ○ ○

HS Ø 1500 / 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200x800x2100/2400 1200 ○ ○ ○ ○

Ø 2200 / 1500x1500x2100/2400 1500x1500x2100/2400 1500x1500x2100/2400 / 2400 / ○ ○ /

> Versão aço inoxidável:
 Plataforma Ø 1.5/1.6m
 Altura palete 2100mm
 2000 Kg max.
 Porta-bobines tipo M

>  Coluna reclinável articulada na base

> Dimensões da bobine de filme

other languages: www.siat.com

> Dimensões da máquina 
 Dimensioni  macchina
 Machinemessungen
 Dimensions machine
 Dimensiones de la máquina

1500 / 1650 / 1800 / 2200 mm

2265 / 2415 / 2565 / 2965 mm
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3300 mm

3500 mm

4120 mm
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> One Wrap

220/240V  50/60Hz  1Ph
380/415V  50/60Hz  3Ph+N

> Alimentação eléctrica 
 Alimentazione standard
 Standardleistung
 Puissance standard
 Alimentación eléctrica estándar

outras linguas

escuras

Semi-Automática

para mais detalhes
comercial@combipack.pt

679      227 471 Fax: 
471 670227 Tel.: 

Brandãode Paços 4536-906 
 67      463/535, ApartadoºN

da Circunvalação, Rua 
Pousado, do Industrial Zona 

www.combipack.pt



OneWrap
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other languages: www.siat.com

Novo painel dividido em 4  áreas principais:

Secção para selecção
modo de operação

Definição de 
parâmetros para as
caracteristicas do
ciclo

Display com
setas de selecção

Secção para
start/stop/reset e
interruptor, pronto e
botão emergência

EM - Travão mecánico no veio 
M - Travão mecánico 
FM - Travão electromagnético
SM - Pré-estiram. mecánico 30, 60, 90%
LP - Pré-estiram. motorizado 240%
  (200% disponível como opcional)

Porta-bobine para filme rede

Dispositivo segurança sob porta-bobine

> FM

> LP

> EM > M

> SM

OneWrap é uma envolvedora semi-automática.

Solução versátil para as comuns necessidades de envolvimento.
OneWrap é uma máquina para envolver paletes com filme 
estirável. Pode ser equipada com porta-bobines com travão
mecánico/electromagnético ou pré-estiramento motorizado.

NOVAS CARACTERISTICAS:
Um design elegante e moderno do painel com ícones facilmente 

OneWrap
diferentes, permitindo um ciclo de envolvimento consistente
para um determinado produto. A máquina tem 5 modos diferentes
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Opcionais

Sistema de pesagem integrado Estrutura de encaixe pavimento

Rampa metálica de carga

Diametro plataforma 1500 mm - 1200 kg. max

Caracteristicas principais
Diferentes plataformas, porta-bobines e colunas disponíveis. * Ver lista detalhada
Porta-bobine movido por correia.
Dois pontos de acesso para empilhador, para mover a máquina.
Leitura da altura da palete por fotocélula.
Coluna reclinável para facilitar instalação e movimentação.
Função bloqueio da plataforma para evitar movimentos nas operações de carga
e descarga.

Aquecimento do painel paea temperaturas-
ambiente de -5 °C a +5 °C

Fotocélula para filme preto

outras linguas

compreensíveis. pode suportar até 10 programas

de operação:

Só subida automática e Subida e Descida  
Só subida automática e Subida e Descida com Pausa para  • 
colocação de folha de cobertura  
Modo manual  • 

- Definição independente de velocidade de subida e descida do
porta-bobine.

- Ciclo aplicação cobertura no topo com a definição programável
  de descida do porta-bobine antes da pausa (tempo).
- Aplicação filme após topo palete programável no painel (tempo).
- Nº de voltas de reforço independentes da velocidade da
  plataforma (contagem real de voltas).
- Ciclo pode ser parado em qualquer ponto e depois reiniciado,
  útil para aplicação de protecção de canto (cantoneiras).
- Grande display com 2 dígitos, visualiza parametros a serem
  ajustados, velocidades, nº de voltas, tensão do filme, filme topo
  palete, tempos, nível descida porta-bobine para folha topo, bem
  como códigos de erro.

   


