U-500 (Minigraf 4E Memory Program)
SPONKOVAČKA RÁMŮ U-500 je určena pro sériovou výrobu rámů malých, středně velkých a
velkých rozměrů. Je vybavena elektronickým řídicím systémem, který je schopen provést značně
rychlým způsobem různé, obsluhou naprogramované pracovní cykly s možností zasunutí jedné nebo
více V-spon až na 9 různých míst. Řídicí systém je schopen uložit přes 1000 různých programů, které
se snadno a rychle navolí z paměti. Díky jednoduchosti a rychlosti změny programu je stroj použitelný i
pro výrobu malých a středních sérií. Je vybaven systémem pohyblivého vyústění s dráhou o využitelné
délce 145 mm, což umožňuje i zhotovování rámů velkých rozměrů.
SPONKOVAČKA RÁMŮ U-500 je standardně vybavena:
- vertikální upínkou tvaru V, se snadno vyměnitelnou dosedací částí, podle tvrdosti spojovaných lišt,
- výklopnou a stavitelnou V-zarážkou, umožňuje také montáž šesti a osmihranných rámů,
- horizontální ozubenou upínkou – upíná do polodrážky, pro usnadnění pečlivé montáže rámů,
- pneumaticky ovládaným zásobníkem, který je doplněn bezpečnostním pneumatickým okruhem,
- vyústěním pro V-spony 7, 10 a 12 mm,
- jednotkou pro úpravu stlačeného vzduchu.
SPONKOVAČKA RÁMŮ U-500 může využít zvláštního příslušenství:
- dvojitou hydraulickou upínku, umožňuje dokonalé upnutí i lišt širokých a s členitým povrchem,
- vyústění pro V-spony 3, 5 a 15 mm,
- rozšíření paměti, umožňující uložit až 5000 různých programů.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry (D x V x Š):
680 x 1310 x 800 mm
Hmotnost:
140 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. 145 mm
Nastavení pozic V-spon:
max. 9 pozic
Výška spojovaných lišt:
6 – 80 mm
Šířka spojovaných lišt:
6 – 105 mm
Pracovní tlak (podle materiálu lišt):
0,4 - 0,6 MPa
Spotřeba vzduchu:
5 l při 0,5 MPa
Napájení:
230 V~ / 400 W
Ekvivalentní vážený akustický tlak A:
80 dB
Vibrace:
2
méně než 2,5 m/s
Objednací číslo:

12100430

Poznámka: stroj se dováží na objednávku.
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