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Индиректен лост за
транслация на глава
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Пантограф с една глава и ръчно управление с пневматично блокиране и движение за
транслация на главата чрез индиректен лост. Скоростта на въртене на инструмента се
променя с електронен вариатор, за да позволи извършването на обработка върху
стомана до 2 мм и за подобряване на качеството на фрезоването и дълготрайността на
инструмента. Възможност за извършване на проходни обработки върху алуминий, без
завъртане на детайла. Устойчив на надраскване работен плот. Пневматична сонда с
управление върху дръжката.
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Ограничители и валяци
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Изображенията са посочени с чисто илюстративна цел

Контрол с инвертор
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Индиректен лост
за транслация на
глава

Лост за
управление

Стяги

Ограничители и
валяци

Контрол с
инвертор

Транслацията на
прибора върху
хоризонталната
равнина се извършва
ръчно чрез лост, който
минимизира усилието.
Височината на
дръжката може да се
регулира, за да я
приспособите към
практична и
ергономична употреба.

Лостът позволява
извършването на
вертикалното движение
на модула за фрезоване.
Върху лоста за
управление е поставен
бутон за пускане на
двигателя.
Електрошпинделът
разполага с поставка за
инструменти с бърза
връзка ISO 30; от двете
страни на машината са
оформени 4 легла за
още толкова поставки за
инструменти.

Машината разполага с
ръчно управляеми
хоризонтални стяги с
пневматично
управление, които
осигуряват правилно
блокиране на профила в
машината. За по-добро
блокиране на
профилите, които го
изискват, като опция са
налични две вертикални
пневматични стяги.

Валяците,
разположени отдясно
и отляво, осигуряват
опора за обработката
на профили с голяма
дължина. Освен това
една система от
ограничители с ръчно
регулиране, които
също са отдясно и
отляво, позволява
правилно
позициониране на
детайла в машината
при поставянето му в
зоната за обработка.

Клавиатурата на панела
за управление позволява
пускане на машината в
движение, запалване на
двигателя и
отваряне/затваряне на
стягите. Наличието на
инвертор позволява
промяна на броя обороти
на двигателя чрез
потенциометър,
разположен върху
конзолата, правейки
машината подходяща за
обработка на стомана.
Една опционна система за
въздушно охлаждане на 20°C позволява обработка
на неръждаема стомана
до дебелина от 2 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

● включен

Двигател с инвертор (kW)

○ опция

1,1

Скорост на инструмента (обороти/мин)

1.000 ÷ 10.000

Ходове (X-Y-Z) (мм)

380 – 150 – 250

Капацитет на стягите на 90° (мм)

200 x 200

Бърза смяна на инструмента

ISO 30

Връзка на инструмент с хващач макс. (мм)

Ø = 10

Макс. дължина инструмент (мм)

95

Двойка хоризонтални пневматични стяги

●

Двойка вертикални пневматични стяги

○

Регулируеми челюсти на стягата, от ПВЦ

●

Автоматична защита на работната зона с пневматично напредване

●

Точков лазер за насочване

○

Едноотрезна фреза (мм)

Ø = 5 – 10

Хващач за фреза, окомплектован с гривна (мм)

Ø = 5/6 – 9/10

Връх на сонда за 4 диаметъра (мм)

Ø = 5 – 6 – 8 – 10

Индиректен лост за транслация на глава

●

Шаблон със стандартни фигури

●

Потенциометър за регулиране скоростта на инструмента

●

Смазочна система с водна микромъгла с маслена емулсия

●

Система за въздушно охлаждане на –20°C и инжекционно смазване с 1 дюза за обработка на неръждаема стомана

○

Дясна и лява опорна конзола за профила с 3 изключваеми ограничителя

●

Плъзгаем централен ограничител върху линейни водачи

●

Вградено в основата място за съхранение на инструментите, 4 места

●

Движение на главата върху прецизни линейни водачи

●
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Изображенията са посочени с чисто илюстративна цел
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