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Przewijarki RK PPT i RK PP ( z własnym stołem) i RK SH (do postawienia na blacie) przeznaczone są do 

szybkiego przewijania i kontroli etykiet, a także zadrukowanych i czystych materiałów takich jak papier i 
folia.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

PARAMETRY  TECHNICZNE                                                             RK PPT RK PP RK SH 

max szerokość wstęgi  120 mm, 150 mm, 200 mm,  250 mm 

max średnica roli odwijaka  500 mm ( 600 mm opcja) 350 mm ( 500 mm opcja) 

max średnica roli nawijaka 450 mm ( 500 mm opcja) 350 mm ( 500 mm opcja) 

prędkość max  400 m/min 180 m/min 100-120 m/min 

WYMIARY               RK PPT                 RK PP                 RK SH 

wysokość 820mm 820mm 360  mm 

długość 600 mm 600 mm 600 mm 

szerokość 1400 mm 1400 mm 1010 mm 

waga 170 kg 150 kg 100 kg 

zasilanie 
elektryczne 

230V /50Hz 230V /50Hz 230V /50Hz 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RK PPT 

licznik etykiet 

licznik metrów bieżących 

talerze na nawijaku i odwijaku 

zmiana kierunku przewijania przy pomocy przełącznika  
przód/tył 

zmiana kierunku nawijania przy pomocy przełącznika do 
wewn./ na zewn. (in/out) 

szybka wymiana trzpieni bez używania narzędzi 

elektroniczna regulacja siły naciągu  

automatyczna kontrola naciągu wstęgi 

funkcja automatycznej stabilizacji prędkości np. do zadruku 
drukarkami typu ink-jet 

trzpienie rozprężne mechaniczne na nawijaku i odwijaku - 4 
listwy zaciskowe 

ekran dotykowy 4,3" (touch screen) 

sterownie mikroprocesorowe PLC 

stół zintegrowany z przewijarką 
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE RK PP i RK SH  

zmiana kierunku nawijania  do wewnątrz / na zewnątrz  
przy pomocy przełącznika  

trzpienie mechaniczne na odwijaniu i nawijaniu – RK SH  

trzpienie rozprężne mechaniczne 
 na odwijaniu i nawijaniu – RK PP 

szybka wymiana trzpieni bez używania narzędzi 

ręczna regulacja siły naciągu 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE  

licznik etykiet 

licznik metrów bieżących 

czujnik etykiet przezroczystych (clear & clear)  

dostosowanie maszyny od zakładania standardowych 
trzpieni  

pneumatycznych, w cenie zawarta jest wymiana 1-go 
nawijaka na pneumatyczny 

dodatkowe trzpienie mechaniczne od 12 mm 

dodatkowe trzpienie rozprężne mechanicznie od 25 mm 

dodatkowe trzpienie pneumatyczne od 25 mm 

kontrola brakującej etykiety i nie zdjętego ażuru,  
max 10 rzędów 

czujnik znacznika i/lub sklejki 

stacja noży żyletkowych (3 szt. noży w zestawie) 

dodatkowy komplet noży żyletkowych 

pedał do sterowania maszyny (prędkość) 

pedał do sterowania maszyny (jog) 

stroboskop – 100 Hz / 50 Wat (na życzenie 100 Wat) 

stolik do łączenia wstęgi i odcinania wadliwego surowca 

funkcja stabilizacji prędkości typowo do drukarki ink-jet  

wydłużony przebieg do inspekcji lub do drukarki ink-jet 
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