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Urz¹dzenie tn¹co-kszta³tuj¹ce Ebsomat 400
Napêd rêczny
To uniwersalne w u¿yciu urz¹dzenie œwietnie sprawdza siê w przetwarzaniu komponentów
osiowych. Rêcznie sterowane urz¹dzenie zapewnia wydajnoœæ ok. 10 000 komponentów
na godzinê.
Napêd automatyczny
Aby zwiêkszyæ wydajnoœæ urz¹dzenia do 14 000 komponentów na godzinê,
zaleca siê wyposa¿yæ maszynê w napêd automatyczny.
• dziêki zmiennym fazom procesów ciêcia, zaginania i formowania,
naprê¿enie mechaniczne na komponenty jest zredukowane do minimum
• stopniowa regulacja elementów tn¹co-kszta³tuj¹cych zabezpiecza przed zbyt du¿ym
wygiêciem wyprowadzeñ
• kszta³towane komponenty s¹ podawane przez specjalny podajnik szpulowy
aby unikn¹æ ryzyka ich uszkodzenia
• ¿¹dany raster jak i d³ugoœæ wyprowadzeñ mog¹ byæ regulowane stopniowo
• standardowe wyposa¿enie zapewnia mo¿liwoœæ kszta³towania komponentów w poziomie
i pionie
• stopniowa regulacja prêdkoœci
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Opcjonalny podajnik do komponentów
luzem:
- komponenty s¹ automatyczne
ustawiane, szeregowane
i przekazywane do systemu transportu
w celu ich dalszego przetwarzania
- prosty w budowie i ³atwy w obs³udze
- wydajnoœæ do 3 000 cph

Opcjonalny stolik pod urz¹dzenie:
- wytrzyma³a konstrukcja
- mocowania na kosze
- kosze na skrawki, taœmy i odcinane
pozosta³oœci
- wysuwana pó³ka
- pó³ka na akcesoria i narzêdzia
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Narzêdzia do kszta³towania komponentów osiowych
max. œrednica wyprowadzenia max. œrednica
dla komponentu
wyprowadzenia 0.8 mm
zakotwiczonego : 0.8 mm
2.0 mm
min 1.25 mm
16.0 mm
min
max.
2.0 mm
min 3 mm
min 6 mm
2.5-7.5 mm
min. 1.5 mm dla wypr.
o œrednicy 0.4 - 0.8 mm
min. 2.3 mm dla drutu
o œrednicy 0.9 - 1.0 mm

max. œrednica
wyprowadzenia 0.8 mm
2.0 mm
16.0 mm
max.

Opcja
4-004
drut O 0.4
- 0.8 mm
4-003
drut O 0.9
- 1.0 mm

min
2.0mm
min 6 mm

Standard:
4-001
drut O 0.4
- 0.8 mm

min 3 mm

Po³¹czenie;
4-001
4-005
drut O 0.4
- 0.8 mm

Po³¹czenie;
4-004
4-005
drut O 0.4
- 0.8 mm

2.5-7.5 mm

min. 1.5 mm dla wypr.
o œrednicy 0.4 - 0.8 mm
min. 2.3 mm dla drutu
o œrednicy 0.9 - 1.0 mm

max. œrednica wypr.
Opcja
dla komponentów
ustawionych pionowo: 0.8 mm 4-005

min 2.3 mm

wire O 0.9
- 1.0 mm

2.0 mm

min
2.0 mm

Specjalne narzêdzia
4-006

16.0 mm
max.

2.5 - 7.5 mm

4-005
drut O 0.4
- 0.8 mm

Dane techniczne:
- D³ugoœæ: 500 mm
- Szerokoœæ: 300 mm
- Wysokoœæ: 400 mm
- Masa: 28 kg
- Rastry: 7,5 - 47 mm
- Œrednica: 0,4 - 0,8 mm (opcjonalnie 0,9 - 1,0 mm)
Napêd automatyczny:
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
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Zale¿nie od œrednicy
korpusu

