
Omgevingscondities:

Speciale opmerkingen:

 
Veldcomponenten:

Afscherming:

Afschermingsdeur:

Operationeel:

Lay-out:

Ja / Nee

Ja / Nee

Ja / Nee

......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
Uur / Dag Dagen /  Week

Hoogte transportband:

Foliewindingen per pallet:

Aan-/uitvoer:

...........................................................................................mm.

....................................................................................................

Rollenbaan / Kettingbaan

Klant:

E-mail:

Product:

Afmetingen pallet:

Capaciteit:

Snelheid van de
transportband:

Productoriëntatie aanvoer:

Productoriëntatie uitvoer:

......................  x  ........................ x  ....................  mm.

max.  ..................... p/uur.min.  ...................... p/uur.

max.  ........................................................................  m/min.

Offerte aanvraag
Qimarox Ring Wrapper: betrouwbare en betaalbare OEM-wikkelaar.

De Qimarox Ring Wrapper is een volledig automatische wikkelaar met roterende ring voor palletbeladingen. De folierol wordt op 
de wagen geplaatst die concentrisch met de belading ronddraait en volgens de wikkelcyclus op en neer beweegt zodat belad-
ing op zijn plaats blijft. Qimarox heeft de Prowrapper ontworpen om ook de meest veeleisende markten te bedienen (tot 100 
pallets/uur). De Prowrapper wikkelmachine is de best verkochte en veelzijdigste unit geworden. De roterende-ringtechnologie 
van onze Prowrapper is echt een uitgebalanceerder systeem met minder slijtage en onderhoud dan de andere wikkeltechnolo-
gieën op de markt.

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules • Stretch Wrappers

“ DISCLAIMER: this document is for informational en promotional purposes only
all orders are subject to the Qimarox terms and conditions and Qimarox’s written confirmation. Copyright © 2013 Qimarox®™ ”

......................  x  ........................ x  ....................  mm.

max.

min.

Type product:

Wikkelmodus: 

Korte / Lange zijde eerst

Korte / Lange zijde eerst

Dozen / flessen / trays / anders: ..................................

Standaard / stofbestendig / regenbestendig

Verzenden naar info@Qimarox.com
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€34.000,-
Vanaf:



1200 x 1200 x
 3000 mm

100 / h

6,5 m²

300 %

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules • Stretch Wrappers

Key Components for material handling:

• Safety Fencing • Vertical Conveyors • Palletising Modules • Stretch Wrappers

Voordelen van de Qimarox Ring Wrapper: 

•	 Folie	kan	300%	worden	opgerekt		 •	 Automatische	tijdinstelling	voor	het	lassen
•	 Geen	folieresten	 •	 Constante	temperatuurregeling
•	 Dubbele	lasdraad	 •	 Laag	energieverbruik
•	 Stalen	en	solide	constructie	 •	 Robuust	en	gering	onderhoud
•	 Minimaal	vloeroppervlak	 •	 Laag	geluidsniveau

500 1000
Optioneel totBasisversie

mm.
Specificaties
Hoogte pallettransportband

2.250 3.000
20 100

1200 x 800 1200 x 1200
15 35

mm.
p/uur.

LxB mm.
in mcr.

Hoogte pallet 
Capaciteit
Afmetingen pallet
Dikte folie

FILM	SAVING	3.5	-	4	mFILM	1	m
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......................... /  ..................... |  ....................  /  .....................
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Hoogte transportband:

Foliewindingen per pallet:

Aan-/uitvoer:

...........................................................................................mm.

....................................................................................................

Rollenbaan / Kettingbaan

Klant:

E-mail:

Product:

Afmetingen pallet:

Capaciteit:

Snelheid van de
transportband:

Productoriëntatie aanvoer:

Productoriëntatie uitvoer:

......................  x  ........................ x  ....................  mm.

max.  ..................... p/uur.min.  ...................... p/uur.
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Offerte aanvraag
Qimarox Ring Wrapper: betrouwbare en betaalbare OEM-wikkelaar.

De Qimarox Ring Wrapper is een volledig automatische wikkelaar met roterende ring voor palletbeladingen. De folierol wordt op 
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gieën op de markt.
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