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CUTTING AND WINDING TECHNOLOGY

   - kompaktowa bobiniarka ze zintegrowanym 
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Dostępne wyposażenie:

l 2 x nawijakowe wałki sprzęgłowe
l Automatyczny system pozycjonowania noży krążkowych lub żyletkowych
l Kompaktowa konstrukcja
l Bezwałkowa stacja odwijająca dla 3” i 6” lub wałek rozprężny
l Hydrauliczne podnoszenie rolki matki 
l Ultradźwiękowy układ kontroli brzegu 
l Czujnik optyczny
l Cięcie:
  - krążki
  - żyletki
  - pneumatyczne
l Panel dotykowy Touch screen
l Wbudowany system odsysania ścinka
l Pozycjonowanie gilz wiązką laserową
l Automatyczna belka spychająca
l Automatyczny handling do rozładunku pociętych rolek
l Ruchomy stolik pneumatyczny do łączenia roli na odwijaniu

WINDER2
Bobiniarka WINDER2 jest najbardziej praktyczną bobiniarka w segmencie kompaktowych maszyn. 
Połączenie niedużych gabarytów oraz zaawansowanych opcji powoduje, że bobiniarka WINDER2 jest 
idealnym rozwiązaniem dla drukarni fleksograficznych. W celu maksymalizacji korzyści płynących z 
inwestycji, konfiguracja bobiniarki WINDER2 będzie zawierać bezwałkową stację odwijającą, 
automatyczny system pozycjonowania noży, średnice nawijania 810mm, belkę spychającą pocięte 
użytki, system pozycjonowania gilz za pomocą lasera oraz stolik do łączenia surowca na odwijaniu. 
Unikatowa konstrukcja wałów nawijakowych pozwala na nawijanie użytków 3” i 6” bez wymiany całych 
wałów nawijakowych. Podczas gdy konfiguracja średnicy nawijania 1” i 3” będzie optymalna dla 
konfekcjonowania foli HSF. Przyjazny w obsłudze interface oprogramowania pozwala na szybkie 
wyszkolenie niedoświadczonych operatorów. 

Ruchomy stolik do łączenia surowca

Szerokość 
taśmy

Średnica roli 
wejściowej

Średnica roli 
nawiniętej

Maksymalna 
prędkość

Materiały: folia zadrukowana, folia niezadrukowana (PE,PP,PA,PS,PET i inne), folia metalizowana, laminaty, 
papier do etykiet samoprzylepnych, papier
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