
  

BMF 3500 
Плот за монтаж на металния 
обков 

 Резачка и фалцове 01 Машина за фрезоване 02

     

Плот, предназначен за монтаж на металния обков. Широката работна повърхност 
позволява обработката на крила или рамки с големи размери, а 3-те опции за 
покритие (твърдо PVC против триене за алуминий, четки за PVC, филц за дървото), 
позволяват обработката на всякакъв вид дограми. 
Стандартния модел BMF 3500 предвижда оразмеряването на обкова, рязането 
чрез хидро-пневматична резачка и завинтването чрез специална отвертка с 
автоматично захранване. По заявка на клиента се предлагат също звено за 
разпробиване на отвори на 3 места за механизъм тип “Кремонезе”, комплект за 
фрезоване тип “Кремонезе”, звено за пробиване на отвори за пантите, контейнер за 
събиране на шкартото, отделение за съхранение на металния обков и магнитни 
сензори за автоматично вземане на размера на стъклодържателя.
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Плотът е оборудван с 
резачка и фалцове, 
разположени върху 
пневматични валяци, 
задвижвани 
независими един от 
друг, за 
оразмеряване и 
рязане на металния 
обков по периметъра. 
 

 Модулът за фрезоване на 
механизма тип 
„Кремонезе” е монтиран 
върху хоризонтални 
релси с механични 
фалцове за позицията на 
работния ход. Освен 
това, система с 
регулируеми фалцове 
позволява регулирането 
на работните ходове по 
трите оси. 

 Звеното за пробиване 
на отвори, което 
изрязва дупките за 
дръжките, позволява 
едновременно 
пробиване на три 
отвори и освен това, 
може да се регулира по 
двете оси. 
 

Автоматично 
захранваното звено с 
отвертката може да се 
движи по хоризонтални 
релси, като също така е 
оборудвано със система 
с лазерно насочване. 
Позволява също така и 
ръчно поставяне на 
нестандартни винтове 
 

 Това устройство 
позволява точното 
измерване на 
стъклодържателя на 
крилото, което се 
обработва. 
Посредством 2 четеца се 
отчита позицията на 
вътрешните 
срещуположно 
затваряне, параметърът 
се обработва от PLC, 
който с помощта на 
принтер, разпечатва 
етикета с баркод, който 
се поставя върху 
крилото.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 РАБОТНИ РАВНИНИ   

 Контактни повърхности, облицовани с твърдо PVC покритие против триене ●  

 Пневматичен наклон на работната равнина от 0° (хоризонтално) до 12° ●  

 Регулируема височина на работната равнина (mm) 875 ÷ 925  

 ЗАХВАЩАНЕ НА ДЕТАЙЛА  

 Пневматична самоцентрираща се система за захващане в челюсти  ●  

 Отваряне челюсти (mm) 270 ÷ 2 870  

 ХАРАКТЕРИСТИКИ   

 Автоматично измерване на металния обков ●  

 Хоризонтална машина за фрезоване, монтирана върху релси с механични фалцове за позицията на работния ход. ○  

 Звено за пробиване на отвори с три шпиндела за направата на дупките за дръжките. ○  

 Автоматична отвертка със система за лазерно насочване, движеща се по хоризонтална релса ●  

 
Звено външни фалцове, регулируеми отляво и отдясно, с ориентир от центъра на заключващия механизъм  
тип „Кремонезе”. 

○  

 Хидро-пневматична резачка ●  

 Звеното за пробиване на отвори за дупки и панти ○  

 Чекмедже за остатъци ○  

 Склад за съхранение на металния обков с 42 отделения ○  

 Автоматично вземане на размера на стъклодържателя ○  

 Дължина (mm) 3 540  

 Ширина (mm) 1 960  

 Тегло (базов модел/с всички екстри) (kg) 500 / 1 600  

 Консумация въздух (Nl/min) 870  

 Инсталирана мощност (kW) 0,5 / 3,65  

 Максимална товароподемност (kg) 240  
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