
Tallwrapper Motion 2.0 
Wikkelrobot

EFFICIENCY 
EVERYWHERE

Tallwrapper Motion 2.0 
De nieuwe generatie wikkelrobot



Tallwrapper Motion 2.0 

Waarom kiezen voor Motion 2.0?
Alle functies die u al kent van onze Tallwrapper Motion 

+ verbeterde toegang tot service- en batterijgedeelte

+ ergonomische positie van het bedieningspaneel

+ meerkleurige LED voor machinestatus

Bedieningspaneel

Layout Motion 2.0 



MB
Mechanische rem

EB
Elektromagnetische
rem

Zephyr
Automatisch foliehaaksysteemNIEUW!

MPS
Gemotoriseerde voorrek met 
aanpasbare instellingen

MPS2
Gemotoriseerde voorrek met 
aanpasbare instellingen, 2 
motoren

Optioneel

Automatisch foliesnijsysteem

Drie soorten accu’s op 
aanvraag verkrijgbaar:
• Loodaccu 
• Tractie accu
• Lithiumaccu

Automatische roping

Schuif voor verwijdering
accu

Geïntegreerde klep voor 
toegang tot laadkabel 

Tallwrapper Motion 2.0
min max

L 400 ∞
W 400 ∞
H 400 2200

H (optioneel) 500 2400
H (optioneel) 500 2700
H (optioneel) 500 3000
H (optioneel) 500 3500
kg 50 ∞



Tallpack. Secured.

Tallwrapper Motion 2.0 

optioneel optioneel

Webapp voor het beheer van de 
staat van machines, assistentie op 
afstand, etc.

‘’DeTouch’’-technologie voor 
bediening op afstand en monitoring 
van uw machines met elk mobiel 
apparaat.

optioneel

Op afstand bedienen van alle 
parameters vanaf pc, tablet of 
smartphone.

Tallpack International
De Aaldor 24
4191 PC Geldermalsen
Nederland

+31 (0) 345 800 800
info@tallpack.nl
tallpack.com

• 2 AGV-accu’s 12 V 110 Ah in serie geschakeld
•  Hoogfrequente batterijlader aan de binnenkant van 

de machine
• Laadhoogte sensor fotocel
• Standaard wikkelhoogte van 2200 mm
• Alarmindicatie
• Opening voor heftruck links & rechts
• Toetsenblokkering
•  Gemiddeld foliegebruik (voor MPS-MPS2 op 

aanvraag)

Instelbare parameters vanaf het bedieningspaneel
• Rotatiesnelheid wikkelrobot
•  Afzonderlijke snelheden foliewagen bij beweging 

omhoog/omlaag 
•  Verschillend aantal wikkels op boven/onderkant 

pallet. Detectievertraging fotocel
•  Aparte foliespanning voor omhoog/omlaag (behalve 

MB)
•  Afzonderlijke voorrekverhouding voor omhoog/

omlaag (enkel MPS2)
• Verstevigingswikkelingen
• Folie snijden aan/uit (behalve MB)
• Start van de cyclus op vooraf ingestelde hoogte

•  Versterkingswikkelingen op vooraf ingestelde hoogte 
met mogelijkheid tot regeling van aantal wikkelingen

Selecteerbare standaard cycli 
• Cyclus omhoog en omlaag
• Cyclus alleen naar boven
•  Cyclus omhoog en omlaag met manueel in te stellen 

start/stop-positie

Extra functies voor standaard cycli
• Topvel applicatie
• Wikkelcyclus met weergave van maataanduiding
• Wikkelcyclus voor grote pallets
• Wikkelcyclus vanaf vooraf ingestelde hoogte
•  Wikkelcyclus met versteviging op vooraf ingestelde 

hoogte
•   Wikkelcyclus vanaf een geselecteerd punt en stop op 

vooraf ingestelde hoogte
• Knoppen voor manuele bediening
• Meerlagen cyclus
• Hoge stabiliteitscyclus
•  Ergonomische cyclusfunctie voor eenvoudig 

aanbrengen folie
• Eco-cyclus

Technische eigenschappen


