VEILIGHEID
IS NIET LANGER
INGEWIKKELD

DE REEL SAFE IS EEN COMPLEET NIEUWE
WIKKELMACHINE VOOR HET MAKEN VAN
RINGEN, BUNDELS EN HASPELS.
DE REEL SAFE HEEFT EEN EXTREEM HOGE
MACHINEVEILIGHEID. EXTRA BESCHERMINGSMAATREGELEN VOOR UW WERKNEMER ZIJN NIET
MEER NODIG. MET DE REEL SAFE BENT U SNEL
KLAAR VOOR ELKE RISICO-INVENTARISATIE.

REEL SAFE

WIKKELMACHINE

REEL SAFE
IS DE VEILIGSTE
WIKKELMACHINE
IN ZIJN SOORT
De REEL SAFE heeft een breed scala aan voorzieningen
die de ergonomie verbeteren en de veiligheid van uw werknemer waarborgen bij het wikkelen van ringen, kabels en
haspels.
Vier geremde zwenkwielen maken de machine flexibel.
Hendel buiten de machine maakt verlegging van de kabel
veilig en ergonomisch verantwoord.
Polycarbonaat kap schermt de werknemer tijdens wikkel-

EXTRA OPTIES

proces af van de machine. Kap gaat met één simpele handeling

Inlogmogelijkheid op PLC via internet voor service

open. De machine heeft daarnaast een speciale invoer-

Extra hulpstukken voor haspelverwerking

beveiliging voor de kabel.

Keuze tussen vaste ringtrommel of een ringtrommel met wegklapbare voorzijde

Elektrische vergrendeling van de kap wanneer de motor in

Op te bouwen met diverse kabelscharen (elektro,

bedrijf is. Alleen bij stilstand kan de afscherming open. Door

staal, touw etc.)

de toepassing van polycarbonaat is er goed en veilig zicht op

Lengtemeetapparaat te kalibreren

het wikkelproces.

Hulpstukken voor verwerking extra dunne kabel

Touchscreen en knoppen vereenvoudigen de bediening van

SPECIFICATIES

de machine. Als extra veiligheidscontrole is de instelling op

Standaard voorzien van verstelbare opwikkel-

twee niveaus beschermd met behulp van een wachtwoord,

trommel met buitendiameter van Ø 950mm,

voor zowel de supervisor als de operator.

Kernbreedte van 0-300mm en kerndiameter
250-400mm

Er is ruime opbergmogelijkheid voor de afneembare ring van

Maximale kabeldiameter bedraagt Ø 65mm

een ringtrommel, en voor hulpstukken en gereedschap.

(niet massief)
Elektrische aandrijving: 230V

Door de automatisering is het handmatige in- en afstelwerk

Afmetingen: 2350mm x 1350mm x 1700mm

verleden tijd en de bediening eenvoudig. Met de uitgebreide

(LxBxH)

keuzeprogramma’s en eenvoudige besturing wordt aan de

Gewicht: 511,5 kg inclusief: lengtemeetapparaat

hand van de ingegeven kabeldiameter het geschikte toerental,

(22,5 kg) en verstelbare ringtrommel (46 kg)

de maximale snelheid en remtijd met remweg automatisch

Vermogen: 0,55 KW

ingesteld. Indien nodig kan er handmatig op- en afgetoerd wor-

Koppel: 89 Nm

den. Gemeten kabellengte blijft bewaard tot volgende haspel.

Maximale snelheid: 100 m/min
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