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OKLEINIARKA PRZELOTOWA

Jednostronna okleiniarka wąskich krawędzi do
nakładania obrzeża z klejem na krawędzie
prostoliniowe. Maszyna stacjonarna. Reaktywacja kleju
pod wpływem gorącego powietrza. Przeznaczona do
ogólnie dostępnych obrzeży: PCV, ABS, melaminy,
obrzeży naturalnych w rolkach lub paskach.



B70 OKLEINIARKA PRZELOTOWA

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Stół maszyny wyposażony w 13 rolek prowadzących element Podawanie
obrzeża zsynchronizowane z prędkością posuwu Grubość obrzeża
regulowana licznikiem cyfrowym Pneumatyczne odcinanie obrzeża na
końcu elementu Trzy rolki dociskowe Posuw ok. 6 m/min. realizowany za
pomocą paska klinowego o długości ok. 1250 mm i szerokości 50 mm z
silnikiem 0,25 kW. Pasek wykończony warstwą elastycznej gumy w celu
ochrony powierzchni elementu. Regulacja wysokości docisku górnego z
licznikiem cyfrowym Wydajna nagrzewnica kleju z bezstopniową regulacją
temperatury Kapówka pneumatyczna precyzyjnie odcinająca naddatek
obrzeża przy przedniej i tylnej krawędzi elementu Agregat frezujący
naddatek obrzeża z góry i z dołu równo z laminatem z prowadzeniem
pionowym i poziomym, regulacja z licznikiem cyfrowym, silniki wysokiej
częstotliwości o mocy 0,4 kW, regulacja obrotów w zakresie 4000 do 18000
obr./min., narzędzia ø70, Z4, profil R2/faza 15o, centralny króciec odpylania
ø100, 2 osłony z odprowadzeniem odpylania ø60 Regulacja agregatu
górnego razem z posuwem Prowadnica elementu o łącznej długości 1800
m, podparcie elementu wysuwane na ok. 300 mm Talerzowy magazyn
obrzeża ø800 mm
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Dane techniczne

Długość maszyny 1800 mm

Grubość formatki 10 – 50 mm

Szerokość formatki min. ok. 80 mm

Długość formatki min. ok. 220 mm

Grubość obrzeża 0,4 – 2,0 mm

Przyłącze elektryczne 400V, 50 Hz, 3Ph +N

Moc przyłącza 4,5 kW

Przyłącze pneumatyczne 6 bar

Waga netto ok. 260 kg

Przekrój odcinanego obrzeża maks. 1,0 x 55 mm lub 2,0 x 45 mm

Moc nagrzewnicy 3,4 kW

Czas nagrzewania ok. 2 min.

Wysokość robocza ok. 880 mm
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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.


