
Strækfilmsvikler model CTR 2000 Lynhurtig indpakning med strækfilm 
 

Denne maskine er blevet udviklet for at imødekomme stadigt skrappere krav fra industrien 
CTR 2000 er en fuldautomatisk ringvikler af høj kvalitet  

Udstyret med Cyklops patenterede forstræksaggregat Power Eco Stretch. Forstræk (gear mellem rullerne) op til 300 %

TLF.: 47 17 72 00 & 75 77 14 88
www.cyklop.dk

CTR 2000 ›

Tekniske data 
- Kapacitet op til 120 paller / time (afhænger af varer)
- Touchpanel for opsætning af parametre og manuel betjening 
- Min. transportbånd højde 110 mm
- Rotationshastighed ring max. 45 omd/min
- El-forsyning 3 x 400 V - 50 Hz - 16 A - 4 Kw 
- Trykluft 6 bar - ca 18 NL pr cyklus

Funktioner 
- Maskinen har et unikt system med en batteridrevet film enhed, 
  hvilket betyder, at ringen ikke har en roterende el-feed 
  Genoplades når ringen står stille 
- Op til 8 forskellige programmer til forskellige typer af varer 
  er præ-programmerede og kan vælges manuelt fra betjeningspanelet 
  eller ved fjernbetjening fra tilstødende udstyr 
  Individuel indstilling for hvert program kan nemt gøres af brugeren med  
  funktionstasterne på displayet 
  Ingen forudgående kendskab til programmering eller særligt udstyr, 
  kræves for at foretage disse indstillinger 
- Forbrug af film vises på displayet
- Trinløs programmerbar hastighed op/ned
- Mulighed for at justere antallet af øvre og nedre viklinger
- Sensor til måling af pallehøjde
- Maskinen vikler både på vej op og ned
- Program for regntæt omvikling (kræver topfilm)
- Justerbar filmspænding
- Justerbart forstræk op til 300% (patenteret)
- Det valgte forstræk opretholdes konstant som garanterer  
  konsekvent lavt film forbrug 
- Justerbare film overlap
- Filmspænding kontrolleres automatisk
- Op til 9 forskellige programmer til forskellige typer af varer 
  
Forstrækssystem 
Motoriseret forstrækssystem med drevne valser, elektronisk styret 
Forstrækket kan indstilles i 7 trin op til 300 %, og filmen fødes automatisk frem 
og pålægges vare med lav forspænding. Dette betyder, at meget lette varer kan 
vikles uden modhold fra topplade, ligesom skarpe hjørner ikke vil gennembryde 
strækfilmen under drift 

Pallemål
- Min. størrelse (længde x bredde) 400 x 600 mm
- Max. størrelse (længde x bredde) 1200 x 1200 mm 
  alternativ 1400 x 1000 mm (alternativ op til: 1500 x 1200mm)
- Laveste varehøjde inkl. palle > 500 mm (afhænger af varer)
  (alternativ ned til: 310 mm)
- Højeste varehøjde inkl. palle standard 3100 mm
  (alternativ på forhøjningsfødder 3500 mm)
- Vægt - gulvmonteret og derfor ubegrænset vægt kapacitet 
 
Optioner
Stort udvalg af tilbehør - se næste side
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CTR 2000

Betegnelse  
Fuldautomatisk strækfilmsvikler model CTR 2000 

Som standard monteret med:
- Siemens S7 PLC
- Proface touch panel for opsætning af parameter
- 2 stk. sikkerhedsrelæer
- Pallehøjde max. 2500 mm ved banehøjde 300 mm
- Paller max. 1200 x 1200 mm
- Fotoceller for kontrol af palleplacering 
- Maskinen leveres i transportbeslag - det krediteres ved
  returnering til fabrikken i Sverige   
     
Generelle optioner:    
- Ind- eller udtransport i 90 grader. Inkl. 1 fotocelle PLC-program
- Højere maskine til højere paller (3100 mm ved banehøjde 300 mm)
- Maskinfødder for højere banehøjde
- Udvidet ring for paller max. 1350 x 1200/1400 x 1100/1280 x 1280 mm
- Indstilling af forstræk fra skab
- CPU udvidet hukommelse 2Mb
- Modem for kommunikation
- Højdesøgende anordning så toppladen kører i højde mens pallen 
   transporteres ind i maskinen
- Filmrulle næsten tom
- Svejsning af filmende, 6 stk. metalplader
- Anden maskinfarve end standard (RAL 5003 blå)
- Motoriseret topplade rektangulær 600 x 1000 mm
- String roller
- Lysbom én side
- Lysbom to sider
- Lysbom tre sider 
- Ind eller ud transport i 90 grader
- Netfilm
- Cutting by distance standard 
- Cutting by distance med ITF 
 
Kommunikation:
- Ethernet kommunikation
- Profibus kommunikation

  

  

    

Elskab udvidet med hardware til banestyring:
- Inkluderer frekvensomformere, max. 5 baner
- 1 bane
- 2 baner
- 3 baner
- 4 baner
- 5 baner 
 
Optioner - topplade:    
- Motoriseret topplade 
 
Optioner - topfilmpålægger:  
   
Topfilmspålægger, model ITF:
- Beregnet for filmbredde 1200-1600 mm, integreret i GL 2000
- Højere maskine til højere paller
- Maskinfødder for højere banehøjde
- Topfilmslift, til løft af topruller

Topfilmspålægger, model TF:
- Beregnet for filmbredde 1200-1600 mm
- Højere maskine til højere paller
- Maskinfødder for højere banehøjde
- Topfilmslift, til løft af topruller

ITF og TF leveres i transportbeslag - det krediteres ved
returnering til fabrikken i Sverige 

Optioner i øvrigt:
- CTR 2000 kan leveres med mange andre kundespecifikke optioner 
- Ring og forhør
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Data og optioner.

Strækfilmviklere

CYKLOP EMBALLERING A/S 
Malervej 8
8766 Nr. Snede
Tel. 47 17 72 00 & 75 77 14 88
info@cyklop.dk
www.cyklop.dk

TLF.: 47 17 72 00 & 75 77 14 88
WWW.CYKLOP.DK

Re
t t

il 
æ

nd
rin

ge
r f

or
be

ho
ld

es


