
Universeel, passief Kernhouder, passief Kernhouder, actief Centrumwikkelaar Kuipafroller

Overzicht van afroleenheden

1) De max. rolbreedte is in combinatie met hulpaandrijving 100 mm kleiner.
2) De kuipafroller is compatibel met alle G3- en D3-breedtes omdat de breedtes M en 2XL bij deze snijmachineseries via overbreedte worden afgedekt. Verklaring: ✔ ideal ✔ geschickt ✘ niet geschickt

Producteigenschappen

Montage op snijmachineverlengstuk ja ja nee ja ja

Aangedreven nee nee nee ja ja

Roleindedetectie nee nee nee ja nee

Baankantregeling nee nee nee nee ja

Automatische regeling van de materiaalspanning nee nee nee ja ja

Pneumatisch gespannen wikkelrol
voor vastzetten van de rol

nee nee nee ja nee

Assteun voor compensatie van
roldoorbuiging

nee ja ja nee nee

Oprolfunctie nee nee ja ja ja

Rolwikkelinrichting binnen en buiten binnen en buiten ofwel binnen of buiten binnen en buiten binnen en buiten

Aanbevolen gebruik

Toevoer zonder vouwen ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Toevoer zonder spanning ✘ ✘ ✘ ✘ ✔
Voorkomen van onbedoeld afrollen ✔ ✘ ✔ ✔ ✔
Verwerking van rekbaar materiaal ✘ ✔ ✔ ✔ ✔
Snelle rolwissel ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Constante materiaalspanning ✘ ✘ ✔  ✔ ✘
Correctie van onregelmatige materiaalkanten ✘ ✘ ✘ ✘ ✔

Technische gegevens

max. roldoorsnede 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 400 mm

max. rolbreedte M-3XL1) M-3XL1) M-3XL1) L-3XL M-3XL

Doorsnede van rolkern – 3“ 3“ 3“ –

max. rolgewicht 70 kg 70 kg 70 kg 100 kg 100 kg

verkrijgbaar voor de snijmachineseries G3, S3, D3 G3, S3, L3, D3 G3, S3, D3 G3, D3 G3, S3, D3

verkrijgbaar voor de snijmachinegroottes M-3XL M-3XL M-3XL L-3XL L, XL, 3XL2)



Overzicht van oproleenheden

Kernhouder, actief Kuip, actief

Technische gegevens

max. roldoorsnede 350 mm -

max. rolbreedte M-XL1) M-XL

Doorsnede van rolkern 3“ -

max. rolgewicht 70 kg 10 kg

verkrijgbaar voor de snijmachineseries S3 G3, S3

verkrijgbaar voor de snijmachinegroottes M-XL M-XL

Verklaring: ✔ ideal ✔ geschickt ✘ niet geschickt

Producteigenschappen

Montage op snijmachineverlengstuk nee ja

Aangedreven ja ja

Roleindedetectie nee nee

Automatische regeling van de materiaalspanning nee nee

Pneumatisch gespannen wikkelrol voor
vastzetten van de rol

nee nee

Assteun voor compensatie van
roldoorbuiging

ja nee

Oprolfunctie ja ja

Rolwikkelinrichting ofwel binnen of buiten buiten

Aanbevolen gebruik

Opwikkelen zonder vouwen ✔ ✘
Voorkomen van onbedoeld afrollen ✔ ✔
Verwerking van rekbaar materiaal ✔ ✘
Snelle rolwissel ✔ ✔
Constante materiaalspanning ✔ ✘

1) De max. rolbreedte is in combinatie met hulpaandrijving 100 mm kleiner.
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