
WP1 Wikkel-Star
kenmerken
De WP1 Wikkel-Star is een wikkelaar die 
voldoet aan de vraag uit de tuinbouw en 
groothandel.

EC of CC-containers kunnen separaat 
ingewikkeld worden in één wikkelbeweging. 
Dit is mogelijk door een slim geplaatste 
optionele tweede folierolhouder die 
synchroon meeloopt met de originele 
folierolhouder. 

Bespaar kosten door onze slimme WP1 Wikkel-
Star.

eigenschappen
•  2 in 1 oplossing door dubbele folierolhouder.
•  Exacte positiestop.
•  Onderwikkelingen instelbaar.
•  Bovenwikkelingen instelbaar.
•  Automatische stop voor het leggen van 

topvel.
•  Dag- en totaalteller.
•  Belastbaar tot 2000kg.
•  Digitaal display.
•  Instelbare snelheid van de draaitafel.
•  Instelbare snelheid van de foliewagen.
•  Maximale wikkelhoogte 2500mm.
•  Draaitafel doorsnede van 1650mm.
•  Draaitafel aandrijving over ketting.
•  230 V aansluiting.

optionele accessoires
• Oprijdplaat.
• Voetschakelaar.
• Automatische afsnijder.
• 2e foliewagen

palletwikkelmachine 
voor in de tuinbouw
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WP1 Wikkel-Star - De favoriet onder de wikkelmachines
Innovatieve verpakkingstechniek van het hoogste niveau. 
Dit is dè oplossing voor de tuinbouw industrie.

Robuuste wikkeltechniek
Het werkt heel eenvoudig; de operator zet een CC- of 
EC-container met planten of andere producten op het 
draaiplateau in het frame. Maak de wikkelfolie vast, en het 
wikkelen kan beginnen! Standaard voorzien van instelbare 
programma’s voor verschillende productafmetingen. Na het 
wikkelen kan de folie worden afgesneden en de container 
van het draaiplateau worden gereden.

U slaat 2 vliegen in één klap
Het bijzondere aan de Wikkel-Star is de 2e folierolhouder 
die synchroon loopt met de originele folierolhouder. 
Op deze manier kunnen 2 op elkaar staande EC- of CC-
containers tegelijk gewikkeld worden - een logistiek 
kostenbesparende en slimme oplossing. Als optie bieden 
wij een automatische folieafsnijder. Borstels zorgen ervoor 
dat de folie zorgvuldig wordt aangestreken.

Kostenbesparing dankzij de Wikkel-Star
Tijdens het volautomatische wikkelen (afbeelding 3 - 6) 
kan een medewerker alvast de volgende container halen of 
andere werkzaamheden verrichten.
Een ander voordeel: de inkoopprijs van een 4500 meter 
lange machinerol vergeleken met een 300 meter lange 
handrol is gunstiger. Daarbij zorgt het gelijkmatig 
afrollen en remmen van de folie steeds voor een perfecte 
omwikkeling.

Wikkelen, maar dan gemakkelijk
1.   Rijd de EC- of CC-container op de draaiplateau in het 

frame.
2.  Knoop de folie aan de onderste hoek van de container; 

start vervolgens de wikkelaar met de startknop of 
optionele voetschakelaar.

3-6.  Het wikkelprogramma loopt automatisch.
7.  Na het wikkelen wordt de optionele afsnijder 

automatisch geactiveerd en wordt de folie netjes 
aangestreken.

8.  Detailfoto: de containers zijn separaat gewikkeld zodat u 
deze naderhand gemakkelijk kan scheiden.
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