AP100
Kompaktní Airpad systém
· Vhodný pro každou pracovní stanici
· Vysoce výkoný design pro nepřetržitý provoz
· Modulární nastavení pro zvýšení produktivity

AIRPAD AP100
FROMM kompaktní airpad zařízení
pro všechny ochranné obalové potřeby

Vhodný pro každou
pracovní stanici
·

Malé rozměry pro snadnou integraci

·

Samostatná nebo vícenásobná

·

Navržený pro
optimální ergonomii
· Rychlé zapracování a snadné
operace

Modulární nastavení pro
zvýšení produktivity
·

Zásobní koše nahoře nebo na zemi

·

Automatické doplňování
Nožní spínač
Ruční držák pro snadné dávkování

operator konfigurace

. Jednoduchý ovládací panel

·

Ideální pro decentralizované

· Tichý provoz zásobníku

·

balicí stanice

· Rychlá a snadná výměna filmu

FROMM technologie
. Vysoce výkoný design pro nepřetržitý provoz
· Efektivní technická podpora
· End-of-the-line expertise

AIRPAD AP100
FROMM kompaktní airpad zařízení
pro všechny ochranné obalové potřeby
Technické specifikace

Možnosti

· Zdroj napájení: 90-240V–50/60Hz
· Váha : 11,4 kg (bez options)
· Rychlost : 12m/min
· Kvalita filmu : PE
· Šířka filmu: 200 mm, 400 mm
Nožní spínač

code AP1.1216

1010mm

Consumables
Velikosti polštářů:

200mm

135mm

755

200 mm

mm

m
855m

Mobilní zásobník na podlaze s
Integrovanou montážní základnou

Ruční držák polštářků 200 mm
Ruční držák polštářků 400 mm

code 50.2111

200 mm : code 50.2113
400 mm : code 50.2114

200 mm

400 mm

1500to1900mm

1500to1900mm

330mm

20 pads

Elektrický horní dávkovací
systém

Elektrický horní dávkovací
systém

code 50.2118

code 50.2117

FROMM Group
Zleva doprava: Vývojové středisko v
Německu, výrobní centrum pro stroje
a zařízení v Itálii, výroba centrum
pro STARstrapTM pásky v Thajsku,
produkční centrum na STARstrapTM pásky v Německu,
produkční centrum na STARstrapTM pásky v Chile,
závodu na recyklaci polyester v Německu

FROMM Group vyvíjí a vyrábí širokou
škálu systémů k upevnění a paletizaci
zboží pro dopravu: páskování stroje
a systémy, ovíjecí stroje pro palety,
patentovaný systém Airpad polštářů,
spolu se vším nezbytným spotřebním
materiálem.
Švýcarský rodinný podnik, založený v
roce 1947, generuje obrat přes 200
milionů € a zaměstnává kolem 900
osob po celém světě.
Přes 35 dceřiných společností v Evropě,
Severní a Jižní Americe, Jižní Africe, Asii
a Austrálii spolu s množstvím
specializovaných prodejních partnerů
na celém světě zajišťují – ve Vašem
okolí – profesionální poradenství,
promptní zákaznický servis a údržbu.
Firma sleduje politiku logické vertikální
integrace při zachování tradičních hodnot
jako je blízkost k zákazníkům,
kvalita, kontinuita, nezávislost a
ekologická informovanost, což je důvod
desetiletých úspěchů.

Vývojové středisko
Ve FROMM vývojovém středisku
s dlouhou tradicí a se zkušeným
týmem inženýrů se neustále vyvíjí
nové techniky a produkty s použitím
nejmodernější 3D CAD systémů.
Up-to-date testovací postupy zaručují
vysoký standard kvality Fromm.

Výrobní střediska pro
stroje a zařízení
Výroba probíhá bezpřerušení 24 hodin
ve Fromm výrobních centrech. Vysoce
kvalifikované týmy specialistů výrábí
FROMM produkty splňující nejvyšší
požadavky kvality na počítači
řízenými stroji. Všechny výrobky
jsou testovány před opuštěním
továrny. Společnost má ISO 9001
Certifikaci.

FROMM představuje
vývoj, výrobu, poradenství, prodej, servis
po celém světě a od jediného
dodavatele!
Těžte z našich odborných znalostí!

Výrobní střediska pro
Polyesterové pásky
a vícevrstvé foukané filmy
STARstrap™ Vázací pásky se
vyrábí ve FROMM střediscích
výhradně z recyklovaných polyester láheví
na moderních state-of-the-art vytlačovacích
zařízeních. Tyto pásky zaručují vysokou
kvalitu páskování společně s FROMM
stroji a zařízením.
Všechny druhy filmů pro Airpad
polštářky jsou vyráběny na
vytlačovacích strojích.
Specielní druhy filmů zaručují vysokou
nosnost jednotlivých elementů.
Závody jsou certifikovány v souladu
s normou ISO9001 a ISO 14000.

Recyklační závod na polyester
Vyrábí se ve FROMM produkčním
závodu z recyklovaného granulátu z
použitých PET lahví, PET pásků a
potravinářských fólií.
Tím splňují FROMM PET výrobky
nejpřísnější ekologické požadavky.
Závod je certifikován v souladu s
normami ISO 9001 a ISO 14000.

