U-300 (Minigraf 3)
SPONKOVAČKA RÁMŮ U-300 je precizní stolní pneumatický stroj s pevným spodním vyústěním,
určený především pro rámování obrazů, který se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a pohodlnou
obsluhou. Stroj provádí naprosto přesné spoje všech typů lišt pomocí speciálních ocelových V-spon, které
jsou vyráběny v různých výškách a provedeních. K dispozici jsou i V-spony se samosvorným efektem.
SPONKOVAČKA RÁMŮ U-300 je standardně vybavena:
- magnetickým držákem, umožňujícím rychlou výměnu přítlačných destiček různých typů pro
optimální upnutí různých profilů lišt,
- dvojí funkcí nožního ventilu, samostatně je ovládáno upínání lišt a samostatně zasunutí V-spony,
- horizontální ozubenou upínkou – upíná do polodrážky, pro usnadnění pečlivé montáže rámů,
- pneumaticky ovládaným zásobníkem, který je doplněn bezpečnostním pneumatickým okruhem,
- pneumaticky upínaným vedením V-zarážky, její přestavení je tak velmi rychlé a spolehlivé,
- vyústěním pro V-spony 7, 10 a 12 mm.
SPONKOVAČKA RÁMŮ U-300 může využít zvláštního příslušenství:
- vyústění pro V-spony 3, 5 a 15 mm,
- výklopná a stavitelná V-zarážka 90°,
- V-zarážka 120° pro šestihranný rám,
- V-zarážka 135° pro osmihranný rám,
- vertikální upínka tvaru V, umožňuje snadnou výměnu dosedací části podle tvrdosti spojovaných lišt,
- přídavná ramena pro prodloužení pracovní plochy na 80 cm,
- výklopný celokovový stojan.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry (D x V x Š):
485 x 356 x 300 mm
Hmotnost:
32 kg
Výška V-spon standardně:
7, 10 a 12 mm
V-spony na přání:
3, 5 a 15 mm
Kapacita zásobníku V-spon:
220 kusů
Vzdálenost mezi V-sponami:
max. 80 mm
Výška spojovaných lišt:
6 – 60 mm
Šířka spojovaných lišt:
6 – 80 mm
Pracovní tlak (podle materiálu lišt):
0,2 - 0,8 MPa
Spotřeba vzduchu:
3 l při 0,5 MPa
Ekvivalentní vážený akustický tlak A:
72 dB
Vibrace:
2
méně než 2,5 m/s
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