COMPACT

Automatisk ringsträckfilmsmaskin
• Ekonomisk och
pålitlig
Emballerar upp till
40 pallar per
timmeberoende
på pallhöjd och
inslagningsprogram
• Driftsäker
konstruktion
minimerar underhåll
Kompakt
aluminiumram och
väl balanserad
ring tillsammans
med lyftremmar,
garanterar en tyst,
effektiv och driftsäker
funktion med ett
minimalt behov av
underhåll

• Enkel installation
Sparar Tid, Pengar
och Utrymme
Behöver mindre
monteringsarbete och
utrymme jämfört med
andra typer av
sträckfilmsmaskiner
• Ringmaskinen har
flera fördelar
Öppen design,
enkel och åtkomlig,
förmågan att hantera
pallar med varierande
storlek och form, samt
enkelhet i att utföra
underhåll erbjuder en
tydlig fördel
• Konsekvent och
Oöverträffad
Flexibilitet
S-carriage med Easy
Load garanterar
att den höga
försträckningsgraden
blir konstant och ring
konstruktionen medför
obegränsad mängd av
inslagningsprogram
med optimerad
filmförbrukning
www.haloila.com

Den unika och originella sträckfilmsmaskinen Octopus har blivit uppdaterad
med den senaste teknologin. Den är snabb, effektiv och mångsidig.

COMPACT
• Octopus grundmodell utrustad med fördelar
• Kompakt design som får plats där andra är för stora
• ”S-carriage” (filmvagn) erbjuder oöverträffad
effektivitet
Octopus Compact med aluminiumram, är en
helautomatisk sträckfilmsstation som innehåller den
senaste teknologin samt den berömda OCTOPUS
metoden med roterande ring. Filmvagnen är fast monterad
i en ring och roterar runt produkten som ska emballeras,
samtidigt som sträckfilmen fördelas. Ringen går up och
ner enligt inslagningsprogrammen. Produktpallen står still
och därför är Octopus en ideal lösning även för instabila
och lätta pallaster. Det finns inga centrifugalkrafter som
påverkar godset eller maskinen. Eftersom ringen kan
stannas på önskad höjd, kan startposition och slutposition
väljas fritt, enligt de krav som ställs av produktpallen.
OCTOPUS erbjuder ett optimal produktskydd och
stabilitet med en minimerad filmförbrukning.

“S-carriage” filmvagn

Den unika funktionen med “easy load” filmvagn ger
alla fördelar från ”S-filmsträckningen” och är ändå
mycket användar vänlig. Jämfört med det traditionella
“W-filmsträckningssystemet”, ger kontaktytorna i
”S-carriage systemet”, förbättrad försträckning, kan
hantera diverse kvaliteter av film, minskar slitaget och
sänker den totala ägandekostnaden.

En pålitlig och ekonomisk lösning
för sträckfilmning av pallar. Trots sitt
kompakta storlek, är Octopus Compact
tillräckligt mångsidig för att hantera
en mängd olika tillämplingar. Octopus
Compact är tystgående och lätt att serva.
Den begripliga pekskärmen i färg, ger en
oöverträffad flexibilitet i att skapa optimala
sträckfilmsprogram, som möter kraven från
olika produkters förpackningskrav.

Optioner

• Laststabilisator av gravitationstyp
garanterar att även instabilt gods får en optimal
sträckfilmning.
• Roping device: Skapar en förstärkning av
filmens nedre del, för att ytterligare öka kontakten
med pallen och därmed öka godsäkringen.
• Palllyftare: Lyfter pallen upp från banan och gör
det möjligt att sträckfilma godset säkrare mot
pallen.
• Och många andra…

Kontaktytor
i ”S-carriage
systemet”.

1. Bakre vy på “S-carriage” filmvagn.

2. Främre vy på “S-carriage” filmvagn.
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