
Szer. wstęgi          1000/1300mm Średnica na odwijaniu   1000mm

Min. szer. wstęgi 300mm   Masa rolki-matki      1500kg       

Min. szer. cięcia 50mm/25mm opcja    Średnica na nawijaniu 600/800mm   

Kompaktowa bobiniarka do kontrolingu

SLITTING AND WINDING TECHNOLOGY

SLITTING AND WINDING TECHNOLOGY

Max. prędkość 600m/min      Średnica wew. gilzy 70mm, 3", 6"       

Przeznaczenie / rodzaj materiału: folia zadrukowana/niezadrukowana (PE, PP, PA, PS, PET i inne), 
papier, folia do hot stamping'u, laminaty, papier samoprzylepny do etykiet, folia aluminiowa

Technologia 4.0 Industry

Możliwość doposażenia w system Work Flow

Zaawansowane rozwiązania softwarowe

Stół do kontrolingu

Trzeci nawijak odpadu

Automatyczny system pozycjonowania noży

WINDER2C

WINDER2C
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Wysokiej jakości maszyny do cięcia i kontroli jakości nawojów

Procedura patentowa
 w toku 



Innowacyjna bobiniarka WINDER2C do kontrolingu została opracowana przez zespół B+R firmy 
Jurmet. Ta nowatorska maszyna umożliwia pracę w systemie Work Flow na bazie raportu z błędów druku 
wygenerowanego przez system inspekcji znajdujący się na maszynie drukującej. Bobiniarka 
WINDER2C została wyposażona w  duży stół do kontrolingu oraz dodatkowy nawijak znajdujący się nad 
nim pozwalający na sprawne wykrycie i usunięcie wadliwej partii materiału. Natomiast oprogramowanie 
maszyny zostało zaprojektowanie w taki sposób, aby po wykryciu wady materiału bobiniarka zatrzymała 
się dokładnie w miejscu umożliwiającym jej usunięcie tj. na stole inspekcyjnym. Warto podkreślić, że 
bobiniarka WINDER2C jest  pierwszą bobiniarką  na rynku w pełni dostosowaną do potrzeb kontrolingu. 

Kompaktowa budowa
Wspomagane odwijanie
Ekologiczna konstrukcja uwzgledniająca redukcję konsumpcji energii
Podnoszenie rolki-marki
Układ kontroli brzegu BST CLS Pro 600
Automatyczny system pozycjonowania noży krążkowych lub żyletkowych
Panel dotykowy Touch Screen wraz z pamięcią
Wbudowany system odsysania brzegu
Automatyczne pozycjonowanie gilz wiązką laserową
2 wałki nawijające
Automatyczna belka spychająca
Automatyczny handling do rozładunku pociętych rolek
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DOSTĘPNE WYPOSAŻENIE:

WYPOSAŻENIE DO KONTROLINGU:

Stół inspekcyjny na odwijaniu

Nawijak do wadliwego materiału

Oprogramowanie do kontrolingu
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