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Sistema de envolvimento
Stretch Simple Automation™

 

• Todas as caraterísticas e benefícios do nosso popular Q-300 com 
automação adicionada:

(1) XT Cut and Clamp® patenteado captura automaticamente 
o filme e corta-o no fim do ciclo de embalamento.

 

(2) Poupe 2 minutos de operador de empilhadora por carga.

• Sem manutenção de prevenção agendada.

Trabalhe melhor… Mantenha o seu funcionário 
na empilhadora!

* Na imagem com a opção 
Click-n-Go Remote Control 

Mais soluções Lantech com provas dadas em www.lantech.com

anosgarantia



Especificações sujeitas a alterações sem notificação. Os sistemas e subsistemas Lantech são protegidos 
por patentes dos EUA e do estrangeiro. Patentes adicionais pendentes.  

E s p e c i f i c a ç õ e s  Q - 3 0 0 X T
 

n Velocidade de Produção  30-40 cargas por hora 
n Carga máxima diagonal   175 cm recomendada  
n Carga máxima altura     203 cm 
n Carga máxima peso    1800 kg 

SISTEMA DE MANUSEAMENTO DA CARGA 
n Força do Disco Motor      1 HP TEFC Motor 
n Velocidade do Disco      1-12 RPM 
n Disco, Smooth Top     165 cm

SISTEMA DE SAÍDA DO FILME  
n Sistema Power-Roller Stretch Plus 

n Poder de embalamento 
n Capacidade do Filme 

200% Standard 
(100%-300% disponível)
Controlado eletronicamente 
25,4 cm Roll Dia, 50,8 cm Rede de Filme

PESO DE ENVIO DA MÁQUINA 
n Tamanho da máquina 170 cm W x 305 cm L x 236 cm H 
n Peso de envio      748 kg. 

 (inclui derrapagem – aproximada)

REQUISITOS ELÉTRICOS  
n Voltagem da máquina      115V, 20 Amp 
n Microcontrolador      Standard 
n Pausa de ciclo de embalamento     Standard

SERVIÇO DE APOIO 24 HORAS 24 hrs/7 dias por semana 
NÚMERO DE TELEFONE 800-866-0322

 Balança Integrada EZ Weigh ™

Verifique cada carga para custo e qualidade de frete!

 Pallet Grip ®

Não corra mais riscos do que os necessários! 

Estique as cargas de embalamento com um simples botão!

 

 

 Click-n-Go ™

305 cm

170 cm

236 cm

Elimine a “confusão” com Simple Automation™ 
num ambiente de ritmo elevado.
A Q-300XT prende e corta automaticamente o filme. 
Equipada com “cut & clump” mecânico 
e completamente protegido. 
Melhore a 
produtividade 
mantendo o 
operador na 
empilhadora.

Altura do 
Mastro

CRITÉRIOS DE PERFORMANCE

(não inclui rampa)

Aumente a performance 
 da sua máquina 

   com estas opções:

Milhões de cargas 
escorregam das paletes 
durante o envio todos os 
anos, causando biliões de 
euros de prejuízo.

A Pallet Grip (patenteada) 
enrola um cabo de filme e 
direciona-o para a palete, trancando a carga. 
Isso assegura que a sua carga não escorrega 
durante o transporte.

Pese e embrulhe num 
único passo simples.

O sistema patenteado 
está integrado no disco. 
As mesmas caraterísticas 
que o standard Q 
semiautomático.

Aumenta a portabilidade ao 
eliminar a necessidade de 
instalar um cordão de 
segurança no teto.

Cada unidade pode aguentar 
até 3 máquinas.

O controlo Click-n-Go vai ao encontro dos últimos requisitos 
de segurança definidos pelo Código Elétrico Nacional. 
A utilização de tecnologia por infravermelhos e pelo processo 
de ativação em dois passos, o Click-n-Go é imune à ativação 
acidental por frequência de rádio.
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