
B95KFE
OKLEINIARKA PRZELOTOWA

Jednostronna automatyczna okleiniarka krawędzi
wyposażona w agregat wstępnego frezowania,
podajnik kleju (topliwy oraz PU, opcjonalnie z funkcją
spuszczania kleju), dwusilnikowy agregat kapówki,
dwusilnikowy agregat wielofunkcyjny, łańcuch
posuwu, docisk górny regulowany elektrycznie z
enkoderem oraz podwójnymi łożyskowanymi rolkami
dociskowymi, wysuwane podparcie formatek,
świetlną sygnalizację wpuszczania formatek,
zintegrowane sterowanie odcinkowe zapewniające
uruchamianie agregatów bez fizycznego kontaktu z
elementem oraz sterowanie L-Motion (obejmujące 18
silników krokowych). Do obrzeży ABS, PCV, melaminy
oraz fornirów w rolkach i paskach od 0,4 do 3,0
(6,0)mm grubości oraz szerokości od 8 do 60 mm.
Centralny system odpylania dla wszystkich agregatów.
Prędkość posuwu: 10,0 m/min. * 3 miejsca wolne an
agregaty wykańczające * kolorowy wyświetlacz
dotykowy 10”
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MAGAZYNEK OBRZEŻA
Automatyczne doprowadzenie obrzeża w rolkach z obrotowego
magazynka talerzowego o średnicy 800 mm.

DŁUGI LINIAŁ WPROWADZAJĄCY
Długi liniał wprowadzający (650 mm) ze stołem wprowadzającym

AGREGAT FREZOWANIA WSTĘPNEGO
Dwa przeciwbieżne automatycznie inicjowane silniki frezujące
wyposażone w diamentowe frezy walcowe o zębach ukośnych
zapewniają czyste frezowanie bez wykruszeń przed naniesieniem kleju.

PODAJNIK KLEJU NA PŁYTĘ
Powlekany teflonem zbiornik kleju o pojemności 1,5 kg można szybko
demontować. Dolny zbiornik kleju zabezpiecza przed niekontrolowanym
wyciekiem kleju. Dozowanie kleju poprzez rolkę klejową jest bardzo
precyzyjne, a temperaturę rolki można ustawiać jako osobny parametr.
Automatyczna regulacja temperatury oraz funkcja stand-by zapobiega
przegrzewaniu się kleju podczas dłuższej bezczynności maszyny.
Opcjonalnie: podajnik kleju PU/EVA z zaworem spustowym w celu
ułatwienia czyszczenia zbiornika i zmiany koloru kleju.
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NOŻ ODCINAJĄCY
Nóż obsługuje obrzeże o grubości do 3 mm.

PODAJNIK LISTEW
Automatyczny podajnik obłogu w paskach / listwach z kolczastą rolką
napędową.

STREFA DOCISKOWA
Składa się z napędzanej rolki głównej o obrotach zsynchronizowanych z
obrotami rolki klejowej oraz z dwóch mniejszych rolek. Mniejsze rolki
mają kształt lekko stożkowy o ustawieniu przeciwstawnym. Ich
zadaniem jest wytworzenie właściwego połączenia klejowego formatki i
obrzeża. Technologia L-Motion umożliwia automatyczne ustawienie do
grubości obrzeża.

KAPÓWKA
Agregat wyposażony w silniki 0,55 kW, 12.000 obr./min. sterowane
falownikiem. Tarcze tnące oraz precyzyjne prowadnice liniowe
gwarantują czyste i precyzyjne docięcie obrzeża do długości elementu.
Kąt cięcia przestawiany pneumatycznie z pulpitu sterowniczego. Osobne
króćce odciągowe.
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AGREGAT FREZUJĄCY
Stacja obróbcza wyposażona w dwa silniki wysokoobrotowe 0,55 kW z
frezami wieloprofilowymi (prosty + 3 różne promienie), tastowanie
elementu pionowe i czołowe, po 3 silniki krokowe służące do pionowego
i poziomego ustawiania frezów sterowaniem L-Motion, osobne osłony
frezów z króćcami odciągowymi, górny agregat frezujący przestawiany
pionowo razem z dociskiem górnym.

AGREGAT KOPIOWANIA NAROŻNIKÓW
Automatyczna obróbka narożników obrzeży o grubości do 3 mm. Dwa
silniki 0,27 kW sterowane falownikiem, uruchamiane z pulpitu.
Niezależne uruchamianie funkcji kopiowania kształtu przednich i tylnych
narożników. Po dwa silniki krokowe do pozycjonowania kopiałów i
narzędzia.

EKRAN DOTYKOWY
Obrotowo zamontowany pulpit sterowniczy o przekątnej 10” pozwala
ustawiać temperaturę kleju i jej automatyczne obniżenie podczas
bezczynności maszyny, obsługuje włączanie i wyłączanie agregatów,
przestawianie docisku górnego oraz diagnostykę błędów. W wersji L-
Motion kontroluje automatyczne przestawianie maszyny po wyborze
programu obróbczego.

CYKLINA PROFILOWA
Zadaniem tego agregatu jest usunięcie falistości krawędzi po frezie
profilowym. Narzędzie wielofunkcyjne (3 różne promienie)
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AGREGAT CYKLINY PŁASKIEJ
Usuwa resztki kleju z krawędzi płyty przy obrzeżu.

POLERKA
2 silniki 0,09 kW 1500 obr./min. Zapewniają doskonałe wykończenie
krawędzi obrzeża PCV i ABS

PROMIENNIK PODCZERWIENI
Automatycznie uruchamiający się promiennik podczerwieni podgrzewa
krawędź płyty przed agregatem klejowym i zapewnia jak najlepszą
przyczepność obrzeża do płyty szczególnie przy obróbce zimnych
formatek.
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Dane techniczne

Długość maszyny 3564 mm

Grubość formatki 8 – 60 mm

Szerokość formatki min. ok. 75 mm

Długość formatki min. ok. 120 mm (min. ok. 180 mm przy kopiowaniu narożników)

Grubość obrzeża 0,4 – 3,0 / 6,0 mm

Zakres frezowania wstępnego 0 – 2,0 mm bezstopniowo

Szerokość obrzeża maks. grubość formatki + 4 mm (2+2)

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

Moc przyłącza 9,0 kW

Prędkość posuwu 10 m / min.

Przyłącze pneumatyczne 6 bar

Waga netto 1400 kg
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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.


