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General Specifications
Electronic speed change at main drive motor
by frequency inverter
Fully automatic operation by PLC control
Large color touch screen operating panel movable for
easy access of operator
Error diagnostics reports on operator panel with
fault finding message display
Motorized height adjustment system with limiting switches
Integrated electrical control cabinet made in stainless steel
Centralized lubrication panel located inside the machine frame
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Kutu Dolum ve Kapatma Makinesi

Genel Özellikler
Frekans invertörü ile elektronik hız değişimi
PLC kontrollü tam otomatik çalışma
Dokunmatik, renkli ve geniş ekranlı operatör paneli
Operatör paneli üzerinde arıza bulmayı kolaylaştıran
hata mesajları
Motorlu yükseklik ayar sistemi
Makine üzerine entegre paslanmaz çelik elektrik
kumanda panosu
Makine içinde tek noktaya toplanmış
merkezi yağlama grubu
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