
B570K-PUR
OKLEINIARKA UNIWERSALNA

Półautomatyczna okleiniarka elementów
krzywolicionych. Posuw 4 – 8 m/min., system szybkiej
wymiany garnka klejowego, garnek klejowy i rolka
powlekane teflonem, funkcja oczekiwania w
gotowości (standby) oraz cyfrowe odmierzanie
obrzeża do obcięcia
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WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Korpus maszyny wykonany jako stabilna konstrukcja spawana; Maszyna
posiada zwartą kompaktową konstrukcję przy zachowaniu
wszechstronności i łatwości obsługi. Odciąg z końcówką ø 80 mm,
Grubość oklejanych płyt wyności 10 – 60 mm, elektryczny termostat z
wyświetlaczem kontroluje temperaturę i utrzymuje jej stały poziom. Moc
grzewcza 1,8 kW. Automatyczne zmniejszenie temperatury poczas
pozostawania w gotowości – funkcja ustawiana za pomocą timera. Posuw
napędzany silnikiem przekładniowym umożliwia dostosowanie do różnych
warunków produkcyjnych. Boczna i górna prowadnica obrzeża jest
regulowana, Regulowana prowadnica obrzeża przy wałku klejowym,
Obrotowy magazynek obrzeża na rolki ø 800 mm, Szafka sterownicza z
włącznikami. Bardzo wygodny dostęp do przycisków sterowania oraz
włącznika głównego. B 570 K – Pur została zaprojektowana do oklejania
krawędzi na prostych elementach z zaobleniem wklęsłym lub wypukłym o
promieniu wklęsłym min. 20 mm. Poślizg na docisku nylonowym daje
doskonałe zespolenie oraz oczyszczenie powierzchni płyty.     Automatyczny
podajnik obrzeża oraz rolka klejowa z gumy nadająca posuw obrzeża z
melaminy, PCV, ABS, forniru oraz drewna do 3 mm grubości. Elektryczny
licznik milimetrowy obliczający automatycznie miejsce odcięcia obrzeża do
długości elementu. Maszyna posiada nową opatentowaną powierzchnię
roboczą zapewniającą szybki poślizg płyty oraz nie wymaga stosowania
docisków i szablonów. Maszyna posiada uniwersalny (opatentowany) agregat
klejowy z topielnikiem wstępnym EP2 do kleju poliuretanowego oraz kleju
topliwego. Topielnik umożliwia podgrzewanie kleju w blokach
dwukilogramowych oraz granulatu PU i EVA. Garnek klejowy pokryty
teflonem. (Opcjonalnie można stosować zewnętrzny zasobnik granulatu o
pojemności 35 litrów). Podajnik kleju wyposażono w zwalniacz
umożliwiający szybkie wyjęcie z maszyny do czyszczenia i konserwacji.
Głowica podajnika pozwala bezproblemowo przepuścić środek czyszczący
bez wyjmowania wanienki. ODCINACZ OBRZEŻA DO 3 MMM: do PCV / ABS
do drubości 3 mm, przekrój maksymalny 195 mm2 . PODPARCIE
ELEMENTU: Regulowana na wysokość wysuwana listwa podpierająca
formatkę.     PROWADZENIE OBRZEŻA PO ROLCE GUMOWANEJ: górna
prowadnica obrzeża regulowana na wysokość na rolce dociskowej.
AUTOMATYCZNA REDUKCJA TEMPERATURY: Możliwość automatycznego
obniżenia tempratury kleju po zadanym czasie bezczynności maszyny,
ZEWNĘTRZNY ZASOBNIK KLEJU, DYSZA GORĄCEGO POWIETRZA. POSUW
GÓRNY (opatentowany): Agregat napędowy wytwarzający większy nacisk
formatki na rolkę klejową. Napęd wałka połączony jest z napędem rolki,
co pozwala na zmianę prędkości posuwu zsynchronizowaną z
prędkością rolki klejowej bez straty czasu. Docisk można regulować w
pionie i poziomie. Zakres regulacji względem rolki wynosi 0°÷180°.
Pneumatyczny wałek odpowiada za podnoszenie i opuszczanie docisku.
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Dane techniczne

Grubość formatki 10 – 60 mm

Grubość obrzeża 0,4 – 3,0 mm

Szerokość obrzeża maks. 15 – 65 mm

Przyłącze elektryczne 230/400 V 50/60Hz-3 Ph+N

Moc przyłącza 5,8 kW

Prędkość posuwu 4 – 8 m/min

Przyłącze pneumatyczne 6 Bar

Waga netto ok. 260 kg

Wysokość robocza ok. 875 mm

Promień wewnętrzny oklejany min. 20 mm

Pojemność garnka klejowego wynosi 1,3 kg

Wymiary ok. 1800 x 1000 x 1400 mm z talerza na obrzeże
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Lange Maschinenbau GmbH & Co. KG
Bruchweg 33 . D-32609 Hüllhorst
Tel: +49 (0) 57 44 - 45 75
Fax: +49 (0) 57 44 - 32 20
info@lange-maschinenbau.de
www.lange-maschinenbau.de

Dane techniczne rozumieją się jako dane orientacyjne.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych wynikających z
technicznego rozwoju produktu. Również przedstawione tu
zdjęcia mogą odbiegać od najnowszego stanu.


