Ebatlar

Tayvanýn Ýlk Otomatik Düz Kalýplý Kesim Makinesi Üreticisi

Yerleþim Planý

Özellikler
ÖZELLÝK

LS-1050-SF

MODEL

Çalýþýlabilen Karton Kalýnlýðý

0.1 mm. - 2 mm.

Maksimum Levha Ebadý

1050 x 750 mm.

Minimum Levha Ebadý

540 x 360 mm.

Maksimum Kesim Ebadý

1040 x 730 mm.
300 ton

Maksimum Operasyonel Basýnç

7500 levha/saat (kalýbýn özelliklerine baðlýdýr)

Maksimum Çalýþma Hýzý
Makinenin Aðýrlýðý

16 ton

Güç

23 kW

* Yukarýdaki bilgiler sadece karþýlaþtýrma amaçlýdýr. Üretici bu deðerleri deðiþtirebilir. Makinenin çalýþma hýzý kullanýlan levhaya göre deðiþiklik gösterebilir.
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BESLEME BÖLÜMÜ
¾ Besleme ünitesinde, makine

LEVHA KONUMLANDIRMA
MEKANÝZMASI

durdurulmadan alternatif kullaným
ile verimliliðin artýrýlmasý için ana
ve yardýmcý bölümler bulunur.

pres yapan tekerleklerin tek tek
ayarlanmasý gerekmez.

¾ Mekanik aktarým sistemi ile

¾ Özel olarak tasarlanan ve kolayca

levhalar hassas þekilde beslenir.

¾ Levha giriþinin sonunda bulunan

ön karþýlayýcýlarýn dikey olarak
ayarlanabilmesi sayesinde
levhalarýn hareketi hassas þekilde
kontrol edilir.

¾ El çarký ile ayar yapýlýr ve levhaya

ayarlanabilen levha besleme
tekerlekleri, farklý levha türlerinde
yüksek performans sunar.

KALIPLI KESÝM ÝSTASYONU

ALT KALIP ÝSTASYONU

AYIKLAMA MEKANÝZMASI

ÇIKIÞ BÖLÜMÜ

¾ Özel olarak tasarlanan kalýplý

¾ Kesim plakasý son derece

¾ Yüksek verimli 3-katmanlý

¾ Çýkýþ bölümü, levhalarýn

kesim þasisi, kolayca takýlabilir
ve sökülebilir.

¾ Döner tablanýn tasarýmý, kalýplarýn

kolayca deðiþtirilmesini saðlar.

hassastýr ve kalýp yüzeyi
düzgündür.

¾ Kesim plakasý, kalýbýn daha

geç eðrilmesi için hazýr oluklarýn
(creasing matrix) korunmasý için
deðiþtirilebilir.

OTOMATÝK DÜZ KALIPLI KESÝM MAKÝNESÝ

LS-1050SF

ayýklama mekanizmasý, üst ve
alt pimler ile birlikte tam ayýklama
yapabilir.

¾ Üst ünite, çalýþýlacak levhanýn
özelliklerine göre baðýmsýz
olarak ayarlanabilir.

üretime ara verilmeden
istiflenebilmesi için dizayn
edilmiþtir.

¾ Alttan hava üfleme sistemi

ile çalýþan kaðýt pozalama
sayesinde levhalar çok
düzgün þekilde istiflenir.

¾ Kolay sayým için levhalarýn

arasýna ayarlanan aralýklarda
kaðýt bant konulabilir.

LEVHANIN ÖN KISMININ
DÜÞÜRÜLMESÝ

AYIKLAMA MEKANÝZMASI ÝÇÝN
HAZIRLAMA MASASI

¾ Levhalarýn kýskaçlar tarafýndan

¾ Üst ve alt pimler ve ayýklama kalýbý
önceden monte edilebilir. Ayarý hýzlý
ve kolaydýr.

¾ Çalýþýlan levhanýn özelliklerine göre

¾ Hazýrlama masasý, ayýklama kalýbýnýn
deðiþtirilmesini kolaylaþtýrýr.

tutulan ön kýsmýnýn düþürülmesi ile
tam anlamýyla ayýklama yapýlmýþ olur.

operatör tarafýndan bu fonksiyon
kullanýlabilir veya devre dýþý
býrakýlabilir.

