System för lossning & lastning av container, lastbil, m m
System för hantering av kartonger och säckar
System för hantering av pallar
System för golvtransporter med kedjedrift
Övrigt

pewiFLEX™ Multifunktionell flexibel
rulltransport band med drivning

Fördelar med pewiFLEX™
Kostnadsbesparande egenskaper;
 Högre arbetseffektivitet för operatörerna
 Bättre arbetsmiljö med minskad fysisk belastning på operatörerna
 Multifunktionell användning tack vare hög flexibilitet och hanterbarhet

Teknisk specifikation pewiFLEX™
 Rullarnas längd 460mm, 610mm, 760mm eller 900mm
 Elförzinkade rullar, diameter 50mm
 Standrad stigning på maxöppning; 130mm
 Start/stopp, max 400/tim
 Konstruktionens lastkapacitet 250 kg/m
 Maxbekastning vid start 100 kg/m
 Bromsförsedda hjul på front-, mitt- och baksidorna
 Hjulmått 200mm x 45mm (8 ”x1,7”)
 Start/stopp samt nödstopp både på framsidan och i slutet på pewiFLEX
 Ställbar hastighet från 0 > 40m/min
 240V, 50Hz, två riktningar
 Ställbar höjd från 730-900mm (ovansidan rullarna)

Kraftiga hjul
Med och utan broms
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System för lossning & lastning av container, lastbil, m m
System för hantering av kartonger och säckar
System för hantering av pallar
System för golvtransporter med kedjedrift
Övrigt

PEW 610/8340
PEW 610/11090
PEW 610/13830
PEW 610/15660

3,51 m
4,66 m
5,82 m
6,58 m

8,34 m
11,09 m
13,83 m
15,66 m

760 mm
900 mm

pewiFLEX™ type 50
Rullar 50mm diam. steel zinc plated
Komprimerad
TYP
Max
L
längd
PEW 460/8340
3,51 m
8,34 m
PEW 460/11090
4,66 m
11,09 m
PEW 460/13830
5,82 m
13,83 m
PEW 460/15660
6,58 m
15,66 m

Användbar
bredd

460 mm
610 mm

Användbar
bredd

Tillval pewiFLEX™
 Rulldelning max öppning; 67mm eller 102mm
 pewiJOIN™ anslutningsenhet
 Max belastning vid start 150 kg/m
 Indragbar ändstopp
 pewiFLEX™ Impact (i need your help to understand it’s benefits/functions) enhet, maxlängd 780mm
 Dubbel LED-belysning
 pewiLIGHT™, belysningsenhet med utdragbar rulle vid ändstopp
 Strålsensor, placeras mellan två rullar
 3-fas, 380V
 Inget tryck på godset vid ackumulering
 Kontakta oss för annan längd, bredd eller höjd än ovan angivna mått.

pewiFLEX™ type 50
Rullar 50mm diam. steel zinc plated
Komprimerad
TYP
Max
L
längd
PEW 760/8340
3,51 m
8,34 m
PEW 760/11090
4,66 m
11,09 m
PEW 760/13830
5,82 m
13,83 m
PEW 760/15660
6,58 m
15,66 m
PEW 900/8340
PEW 900/11090
PEW 900/13830
PEW 900/15660

pewiFLEX™, impact unit

pewiJOIN™ anslutningsenhet

3,51 m
4,66 m
5,82 m
6,58 m

8,34 m
11,09 m
13,83 m
15,66 m

pewiLIGHT™, belysningsenhet med
utdragbar rulle vid ändstopp
also to use for pewiGRAFLEX™
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