
RAM VCR ΚΑΘΕΤΗ ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

RAM VCR
Κοπτικό 3 αξόνων κάθετης κοπής με κορδέλα η οποία περιστρέφεται για υλικό-α ύψους
μέχρι 1.25μ !.

ΥΛΙΚΑ

Μπλόκ και φύλλα αφρού διογκ. πολυουρεθάνης 16 ÷ 40 kg/m3  
Viscoelastic, Bonded or Rebonded foam 
Latex, PVC rigid foam, PE foam 
Συνθετικά, Honeycomb, φελλό   
Ριτηνούχα αφρώδη , Basotect

  

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Συσκευασία
Μόνωση, Θερμομόνωση, Ηχομόνωση
Στρωματοποιία 
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Τροφίμων
Aυτοκινητοβιομηχανία 
Κατασκευές 
Ναυπηγική 
Επιπλοποιία 
Βιομηχανία 
Εφαρμογές Hi-tech

VCR: ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κοπή ακριβείας σε ενιαία φύλλα, σε ντάνες και μπλόκ χαμηλής πυκνότητας. Αυτό το
μηχάνημα κατακόρυφης κοπής περιγραμμάτων έχει μελετηθεί και σχεδιαστεί ειδικά για να
καλύψει τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ 

Αρχιτεκτονική μηχανής τύπου γέφυρας για καλύτερη ακαμψία.  
Δύο πρότυπα ύψη κοπής.  
Γωνία περιστροφής της κορδέλας κατά άξονα-Z ± 360° 
Μείωση των κινούμενων μαζών. 
Κορδέλες με μακρά διάρκεια ζωής.  
Αυτόματη λειτουργία αναζήτησης του σφουγγαριού.  
Αποξέστες καθαρισμού της κορδέλας.  
Μοναδικός σχεδιασμός με υψηλή προσβασιμότητα.  
Δυνατότητα εγκατάστασης πολλαπλών ρολλών για αύξηση της παραγωγικότητας.  
Απομακρυσμένο χειροκίνητο πληκτρολόγιο. 
Σύστημα αυτόματου ακονίσματος.  
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Λιγότερο στρές της κορδέλας σε κάθε περιστροφή με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής της.
- Μέγιστη ακρίβεια κοπής σε όλες τις συνθήκες επεξεργασίας.
- Λιγότερες απαιτούμενες αποφορτίσεις για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ακρίβεια.

- Αύξηση της ακαμψίας της μηχανής. Ανώτερες επιδόσεις: υψηλή επιτάχυνση και χαμηλή
κατανάλωση.
- Περιορισμένοι νεκροί χρόνοι και μειωμένο κόστος συντήρησης.
- Μείωση του χρόνου προγραμματισμού και εκκίνησης.
- Δυνατότητα κοπής και επικολλημένων υλικών σε σάντουιτς.
- Γρήγορη συντήρηση και περιορισμένες διαστάσεις χωροθέτησης.
- Εφαρμογή ενός συστήματος συνεχούς παραγωγής.
- Δυνατότητα ελέγχου χειροκίνητα των λειτουργιών του μηχανήματος από την πιο άνετη
θέση. 
- Ακόνισμα της κορδελας κατά βέλτιστα χρονικά διαστήματα.

ΦΥΛΛΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΠΛΟΚ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Το VCR, χαρακτηρίζεται από την αρχιτεκτονική σε σασσί τύπου γέφυρας για να
εξασφαλιστεί μια άψογη ποιότητα στη μηχανική κατεργασία ακριβείας για όλα τα υλικά με
χαμηλή πυκνότητα και χαμηλή συνοχή. 
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στην απόδοση πολύπλοκων σχήματων σε λεπτά φύλλα σε
στοίβες. Τα δύο ύψη κοπής που παρέχονται από το μηχάνημα, εγγυώνται τη μεγαλύτερη
δυνατή ακρίβεια για το υλικό υπό κατεργασία. Η γωνία περιστροφής της κορδέλας κατά τον
άξονα Ζ, ίση με ± 360°, σας δίνει τη δυνατότητα να ελαχιστοποιήσετε τα σημεία

 3 / 10



RAM VCR ΚΑΘΕΤΗ ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

απόρριψης, εξασφαλίζοντας έτσι το πιο ακριβές περίγραμμα σε λιγότερο χρόνο.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Το χαμηλό λειτουργικό κόστος και η μέγιστη αποτελεσματικότητα της παραγωγής ήταν
από τα βασικά σημεία εστίασης κατά τη φάση του σχεδιασμού: Ο περιορισμένος αριθμός
των κινούμενων στοιχείων εξασφαλίζει υψηλή επιτάχυνση με χαμηλή κατανάλωση
ενέργειας, ενώ η διάρκεια ζωής της κορδέλας, που εκτιμάται σε περίπου 80/100 ώρες
συνεχούς κοπής, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες διακοπής και αποτελεί σημαντικό λόγο
αποταμίευσης. 
Ο χρόνος παραμετροποίησης και έναρξης είναι επίσης περιορισμένος από την λειτουργία
αυτόματης αναζήτησης του μπλόκ σφουγγαριού. Τέλος με την δυνατότητα εγκαταστήσης
τροφοδότη ρολλών υλικού για επεξεργασία μετατρέπεται σε ένα σύστημα συνεχούς
παραγωγής με υψηλό επίπεδο απόδοσης.

ΣΥΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το σύστημα αυτόματου ακονίσματος της κορδέλας (με παραμέτρους το χρόνο, το μήκος, ή
συνδυασμό αυτών), το πληκτρολόγιο τηλεχειριστήριο, ο σχεδιασμός υψηλής
προσβασιμότητας για την επιθεώρηση και εύκολη συντήρηση, καθώς και ο κινητός πίνακας
ελέγχου είναι όλα στον στάνταρ εξοπλισμό.
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΑΚΑΜΨΙΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Η αξιοπιστία εξασφαλίζεται με την ακαμψία και την προσοχή στη λεπτομέρεια όπως η
δυνατότητα να εγκατασταθούν ειδικές ξύστρες καθαρισμού της κορδέλας.

SOFTWARE 

Οι διαδρομές κοπής έχουν σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί στο CAD RAM, το οποίο
προσφέρει ευρεία συμβατότητα με άλλα προγράμματα όπως το ΑUTOCAD με τη
δυνατότητα εισαγωγής, εξαγωγής και διαχείρισης αρχείων DXF καθιστώντας το VCR ένα
εξιδικευμένο και ευέλικτο σύστημα κοπής την ίδια στιγμή!

LAYOUT:

          

Configuration VCR

  

ΩΦΕΛΙΜΟ ΥΨΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)

  
    

300

  

750

  

800

  

1250

  
    

ΩΦΕΛΙΜΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (mm)
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1600

  

VCR BS

  

VCR S

  

VCR BS

  

VCR S

  
    

2250

  

VCR B

  

VCR

  

VCR B

  

VCR
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MΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ  (m/min)

  

60

  

VCR 60, VCR B 60, VCR S 60, VCR BS 60

  
    

80

  

VCR 80, VCR B 80, VCR S 80, VCR BS 80

  
    

100

  

VCR 100, VCR B 100, VCR S 100, VCR BS 100
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