
RAM SPL HT ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ

RAM SPL HT
  
Συμπαγής κοπτικό μηχάνημα CNC 3-άξονων με ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ

  

SPL HT: Βασικά χαρακτηριστικά

Σχεδιασμός επικεντρωμένος στην ποιότητα και την αξιοπιστία στον χρόνο.
Τομείς εφαρμογής: Ακουστική, Μόνωση, Ναυπηγική, Αυτοκινητοβιομηχανία, Στρώματα,
Μαξιλάρια, Βάτες, Εσωτερικές επενδύσεις επίπλων. 
Υλικά: ευρύ φάσμα τεχνικών εφαρμογών ακόμη και για την κοπή μελαμίνης-Basotect, PE &
PU foam, Rebonded, συνθετικά υψηλής πυκνότητας, λατέξ και viscoelastic. 
Απόδοση: πολύ υψηλή ταχύτητα κοπής χωρίς συμβιβασμούς. 
Απόλυτη ακρίβεια, για την κοπή αφρών πολυουρεθάνης σε διαφορετικές πυκνότητες με
αιχμηρά άκρα και την κοπή σχημάτων με πολύ μικρές στρογγυλεμένες γωνίες ή τόξα. 
Επίπεδο ευελιξίας ορισμένο εκ νέου από τις συχνότητες ταλάντωσης της λεπίδας με
μεγάλο βήμα που επιτρέπουν υψηλά πρότυπα ομοιομορφίας και επαναληπτικότητας ακόμη
και σε εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας αφρό πολυουρεθάνης. 
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Συνεχής εφαρμογή σε πολύπλοκα σχήματα που χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένες γωνίεςκαι αιχμηρές άκρες. Ειδικό λογισμικό διαχείρισης αφιερωμένο στην καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση τωνμηχανικών χαρακτηριστικών. Μειωμένο κόστος λειτουργίας διότι έχει: • Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας από την επαναστατική τεχνική εξισορρόπησης βάρους. • Υψηλή απόδοση του υπολογισμού τοποθέτησης, γρήγορη ρύθμιση και ελαχιστοποίηση τηςσπατάλης σε ρετάλια.Ασυναγώνιστος συντελεστής Διαστάσεων / Παραγωγικότητας.SPL HT: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ  Το ιδανικό κοπτικό σχεδιασμένο για αυτούς που επεξεργάζονται ΔΥΣΚΟΛΑ ΥΛΙΚΑΤο αυτόματο οριζόντιο κοπτικό μηχάνημα με παλινδρομική λεπίδα SPL HT σχεδιάσθηκεσκοπίμως για να διασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα υψηλής ακρίβειας σε υλικά πουαπαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, όπως, για παράδειγμα, η μελαμίνη, τα συνθετικά υψηλήςπυκνότητας, το λατέξ και το viscoelastic. Οι περιορισμένες απαιτήσεις χώρου, σε συνδυασμό με την απαράμιλλη δύναμη κοπής είναιτο νέο πρότυπο στην παραγωγή στον τομέα των υλικών με ειδικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.Μεταξύ των μηχανικών ιδιοτήτων, ξεχωρίζει η παρουσία αποδοτικών κινητήρων brushlessπου επιτρέπουν την ακριβή κατασκευή προφίλ για σύνθετα σχήματα σε ελάχιστο χρόνο.  

Οι διαδρομές κοπής έχουν σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί στο CAD RAM, το οποίοπροβλέπει ευρεία συμβατότητα μέσω ικανότητας εισαγωγής, εξαγωγής και διαχείρισηςαρχείων με επέκταση DXF. 

       {flv}SPL 2200{/flv}Το κοπτικό SPL HT είναι μια λύση για κοπή υψηλών επιδόσεων εξαιρετικά ευέλικτη. Οστόχος του μειωμένου λειτουργικού κόστους κατά την φάση του σχεδιασμού και τοκαινοτόμο σύστημα αντιστάθμισης χωρίς αντίβαρα αλλά με βέλτιστη κατανομή του βάρουςστα κινητά μέρη προσδίδουν μεγαλύτερη ταχύτητα και οικονομία σε σύγκριση με ταπαραδοσιακά κοπτικά με μηχανικά αντίβαρα. Η δοκιμασμένη αξιοπιστία εξασφαλίζεται μετην αρτιότητα του έργου και την προσοχή στη λεπτομέρεια: το καινοτόμο σύστημαπολλαπλής έδρασης διασφαλίζει την μέγιστη ακαμψία ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες κατάτη διάρκεια της λειτουργίας.Η οδοντωτή λεπίδα του SPL SF είναι ειδικά σχεδιασμένη για να επιτευχθεί απαράμιλληαπόδοση και διάρκεια. Η λεπίδα αντικαθίσταται πάρα πολύ γρήγορα όταν χρειαστεί.          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      MΗΧΑΝΗΜΑ  ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ         ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ      ΠΛΑΤΟΣ (mm)  2410  3689  1200      ΜΗΚΟΣ (mm)  3860  4745  2300      ΥΨΟΣ MAX (mm)  2650  =  1000          LAYOUT:
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