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Manueel of volautomatisch
De vellen worden direct van de rol gesneden en kunnen 
zowel manueel als geautomatiseerd tussen verschillende 
productlagen op een pallet worden geplaatst. Het afsnij-
den op de gewenste lengte is instelbaar via het Operator-
panel. Zodra het vel is weggenomen prepareert de Cut’n 
Grip het volgende vel. 

Voordelen
■  Meerdere afmetingen vellen uit 1 rol  

(vellengte instelbaar)
■  Verhoogt de uptime van de Robot of Pallet stapelaar
■  Vallen of kleven van vellen behoort tot het verleden
■  Integratie met robot tot een volautomatisch  

palletiseerproces
■  Korte lijnstop tijden voor wisselen van rol door  

gebruik van een extra trolley (optie)
■  Eenvoudig te installeren
■  Gebruiksvriendelijke bediening

De Cut’n Grip zorgt voor een volledig geautomatiseerd 
Packaging proces en verhoogt bovendien de productie 
flexibiliteit. Is uitermate eenvoudig te bedienen en te 
integreren in de besturing van nieuw te bouwen of 
bestaande palletiseerlijnen.

Machine specificaties* 

Machine lengte 2800 mm

Machine breedte 1777 mm

Machine kleur RAL 7035

Machine gewicht 300 kg

Tafel lengte** 1500 mm

Tafel breedte 1362 mm

Tafel hoogte** 1400 mm

Trolley gewicht 45 kg

Max. rol breedte 1200 mm

Max. rol diameter 1000 mm

Max. rol gewicht 600 kg

Cyclustijd per vel bij 800 mm 9 sec.

Voedingsspanning 230V + PE 50Hz

Vermogen 1 kW

Perslucht aansluiting 10 mm / 6 bar

Perslucht verbruik 50nl / p. min.

 
*  Bovenstaande afmetingen zijn voor standaardsystemen
 Projecten kunnen klant specifiek worden ingevuld
**  Optioneel aan te passen
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De rol is gepositioneerd in een trolley. Deze trolley is 
eenvoudig in- en uit te rijden en te voorzien van een 
nieuwe rol. Optioneel kunt u kiezen voor een extra 
trolley om de uptime verder te verhogen. 

De Cut’n Grip is een sheet dispenser en snijmachine  
in één geschikt voor het geautomatiseerd op lengte 
snijden van grote volumes Grip Sheets/papier/karton 
op rol en wordt toegepast in palletiseerlijnen. 

Automatische verwerking 
met palletizer of robot
Voor grootverbruikers is Grip Sheet/papier/karton o.a. op 
rol verkrijgbaar en wordt toegepast in palletiseerlijnen in 
combinatie met palletizers of robots. Als specialist in  
Load Securing kunnen wij u voorzien van het beste advies.  
In ons advies vertalen wij de mogelijkheden van palletizer 
of robot met het voor u geschikte verpakkingsmateriaal in 
combinatie met uw te transporteren product. 

Goed palletiseren verzekert u van een stabiel en veilig 
transport van uw kostbare palletladingen of producten. 

Installatie
De Cut’n Grip wordt als een assemblage pakket geleverd, 
is eenvoudig te installeren en vraagt weinig onderhoud.  
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Opties

Tweede trolley

Extra slitmes

Fotocel “bijna leeg” roldetectie

Storingslamp op de machine

Trekkoord “schakelaar”

Voorziening tbv noodstopcommunicatie (potentiaal vrij)

Vellengte via Profinet koppeling

Vellengte via Profibus koppeling

Verwarming 20W & thermostaat in kast

Frequentie regelaar tbv capaciteitsverhoging

Fotocel vellen transporteren naar eind

Compressor met besturingskast (stekkerklaar)

Compressor zonder besturingskast (OEM)

RVS / Galvanisch verzinkt

Klant specifieke kleur

Machines klantspecifiek
gebouwd
De standaard uitvoering van de Cut’n Grip is optioneel  
aan te passen aan uw specifieke werkruimte en/of  
-situatie. Zo kan de tafellengte en -hoogte klantspecifiek 
worden aangepast. Een gewenste uit voering in RVS of 
galvanisch verzinkt is op aanvraag mogelijk. Bovendien kan 
de machine in elke gewenste RAL kleur worden gespoten.
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