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Smart S -Serien:
•  Nyt gennemtestet betjeningspanel i farve.
Krystalklart og nemt at betjene

•  Individuelle indstillinger for hurtig betjening
samt låsning af værdier

• Integreret database med alle bånd værdier

• Slut med mekaniske knapper



Den innovative
3-i-1 båndstrammer

Den nye S-serie er udstyret en meget robust, 
brugervenligt farve betjeningspanel, som muliggør nem 
programmering og betjening. Skærmen er ergonomisk 
velplaceret i brugerens synsfelt , med mulighed for 
nem aflæsning af informationer.

[2] Advanceret modus

• Variabel tilspænding af bånd
via logiske skærminformationer

[1] Standard modus

• Det tradionelle FROMM design
med virtuelle knapper

[6] Låsning af skærm

• Nem låsning af skærm med
PIN kode

[5] Bånd database

•  Anbefalede FROMM standard
bånd indstillinger

•  Mulighed for 10 egne
båndindstillinger

[3] Tilspænding og forsegling

• Nem indstilling inkl. anbefaling
af hvilket Fromm bånd der skal
benyttes
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[4] Indstillinger

• Adgang til alle indstillinger på
samme skærm, inkl. skærm
låsning

Nem brug
med handsker  



Smart 
S -serie 
Dokumenteret kvalitet og diftsikkerhed

Multifunktional 3-i-1 båndstramnmer 
Med den nye 3-i-1 båndstrammer fra den nye S-series  
kan du vælge manuel, semi-automatisk eller en 
automatisk båndstramme funktion , alene ved blot at 
vælge det ønskede modus på betjeningspanelet. Der er 
ikke længere behov for flere forskellige 
omsnøringsværktøjer.

Forlænget levetid og færre mekaniske dele. 
De mekaniske knapper er blevet udskiftet med et 
elektronisk betjeningspanel , og vil fungere selv i et 
krævende miljø med eks. støv og fedtede overflader. 
Takket være dets nye tekniske design og udførsel, vil 
udfordringer med fugt og smuds blive reduceret .

Konstant og driftsikker 
Hurtig programmering klares med én hånd. Med dets 
nemme betjening vil du være i stand til at omsnøre 
mange forskellige emner, om det er ens eller 
forskellige i deres udførsel, vægt og størrelse . 

Krævende kvalitets kontrol
For at tilsikre det forsat meget høje kvalitetsniveau fra 
Fromm, har S-serien bestået de sædvanlige udfordrende 
Fromm betjening- og udholdendhedsprøver.



Overblik:
En Smart løsning i alle henseender

3-I-1
Automatisk, semi-automatisk og manuel 

ved brug af èn hånd

   Mulighed for 

10 
 egne båndindstillinger

Samme resultat med

PIN 
 kode lås

24 
 måneders garanti

Optimal forsegling 
ved brug af båndstyr

2
 båndstyr

NO
Ingen mekaniske 
knapper, intet slid

Meget robust og driftsikker, selv under de 
mest krævende og støvede forhold.  

Maskinerne klarer problemfrit  

300.000 
cyklusser, under forskellige påvirkninger og 

temperaturer. Dette er et forhold som er med til 
at sikre en god og stabil performance af udstyret .

Nemt 
betjeningspanel.

1
finger klarer 

tilspænding &   
forsegling



30 gode grunde
Smart, Stærk, Sikker –  det  er S  -series

 Smart  fordi:

1. Trådløs kommunikation.

2. Software med alle bånd 
informationer.

3. Software overvåger service 
intervaller.

4. Forudprogrammet indstilling 
af forskellige bånd.

5. Nem data adgang. Nem 
adgang til at vælge egne 
båndtyper.

6. Farveskærm i brugerens 
synsfelt. Al betjening foregår 
på samme skærm.

7. 3-i-1: Manuel, semi-auto-
matisk , og automatisk 
betjening. Alt foregår 
ènhåndsbetjent .

8. Skærmlåsning via PIN kode 
sikrer ens resultat hver gang.

9. Variabel tilspænding af bånd.

10. Nem båndprogrammering: 
kontroller kun indstillinger 
inden brug første gang

 Sikker fordi:
24. Symboler og informationer er

tydelige og nemme at læse.

25. Ergonomisk design hjælper
brugerens hverdag .

26. Betjeningspanelets placering
foran på båndstrammeren.

27. Båndspænding forbliver
konstant.

28. Dobbelt båndstyr sikrer
optimal forsegling af båndet.

29. Hurtig og nem ilægning af
bånd.

30. Sikker afskærmning som
sikrer brugerens hænder.

 Stærk  fordi: 
11. Betjeningspanelet er meget

robust og driftsikkert.

12. Mekaniske knapper udgår

13. Gennemtestet  under meget
krævende miljø og
driftsbelastninger.

14. Altid nem aflæsning af data.

15. Konstruktion sikrer ingen unødig vand 
eller smudsindtrængning .

16. Super forstærkede skaller som
effektivt modstår daglig slidtage .

17. Begge modeller har bestået
krævende funktions og
udholdenhedstest.

18. Nem at servicere og
vedligeholde.

19. Robust batterioplader for
batterier op til 9 Ah & a 230 V.

20. Vedligeholdelsesfrie motorer.

21. Motor styring forhindrer 
overophedning.

22. Båndstøvs udgangskanal, sikrer
lavere service  .

23. 24 måneders garanti.



Find flere informationer på walpak.dk

Tekniske data.
For yderligere oplysninger kontakt venligst 
walpak.dk på +45 70 20 20 90,                      
eller via mail info@walpak.dk

P328 S   
Den nye båndstrammer til 
standard brug 
Bånd dimensioner: 
13,0 – 16.0 mm x 0.40 – 1.05 mm 

Bånd tilspænding: 
250 – 2,600 N  

Tilspændingshatighed: 49 – 174 mm/s 

Båndstrammeren som virkelig gør 
en forskel i markedet: 

P329 S 
Den nye båndstrammer til 
krævende applikationer 
Bånd dimensioner:
16.0 – 19.0 mm x 0.65 – 1.35 mm 

Bånd tilspænding: 
500 – 4,000 N 

Tilspændingshastighed: 32 – 113 mm/s 

Subject to changes
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