
RAM WJ-RUBBER ΥΔΡΟΚΟΠΗ  ΑΦΡΩΔΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ WATERJET ΕΞΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΑΦΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ!

  

WJ-RUBBER: Βασικά χαρακτηριστικά

Η ΤΕΛΕΙΑ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ ΚΟΠΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΦΡΩΔΗ ΥΛΙΚΑ
ΟΠΩΣ Η ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ κτλ.

  

Τεχνολογία κοπής με καθαρό νερό που έχει αναπτυχθεί για να ξεπεραστούν οι πιο σύνθετες
προκλήσεις σε σχήμα στην κοπή, για μια σχεδόν ανεξάντλητη ποικιλία αφρώδων υλικών σε
διάφορα πάχη.
Ελάχιστος βαθμός υγρασίας του τεμαχίου μετά την κοπή μέσω του ειδικού σχεδιασμού.
Βελτιστοποίηση της παραγωγικής ικανότητας: προδιάθεση για τη χρήση πολλαπλών
κεφαλών κοπής. 
Αρθρωτή αρχιτεκτονική: επιλογή του μεγέθους του επιπέδου εργασίας ανάλογα με τις
ανάγκες. 
Διαχείριση του λογισμικού που προορίζεται για τη βέλτιστη αξιοποίηση των μηχανικών
χαρακτηριστικών.
Χαμηλό κόστος χρήσης λόγω:
- Χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
- Ελάχιστου χρόνου προγραμματισμού.
Εφαρμογή στους τομείς: Βιομηχανίας, Συσκευασίας, Αυτοκίνητο, Ταπετσαρίας, Ναυτιλίας,
Μόδα, Παιχνίδια και Αξεσουάρ.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑΚΟΠΗ ΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥΣ  Καρπός της ιδανικής ενσωμάτωσης των τεχνολογιών κοπής με καθαρό νερό, το αυτόματοσύστημα WJ-R αποδεικνύεται ένα ευπροσάρμοστο μηχάνημα με εξειδίκευση σε θέση ναεξασφαλίσει άψογη απόδοση σε ένα ευρύ φάσμα υλικών με πολύ διαφορετικάχαρακτηριστικά. Το ευέλικτο WJ-R, συμπεριλαμβανομένου του μηχανήματος κοπής, τηςμονάδας υψηλής πίεσης intensifier και το λογισμικό ελέγχου είναι το αποτέλεσμα ενόςprojectπου έχει σχεδιαστεί, αναπτυχθεί και κατασκευαστεί από την ιταλική RAM Elettronica, μεαποτέλεσμα την πλήρη ενσωμάτωση των καλύτερων στοιχείων ποιότητας. Η απλότητα καιη απόδοση είναι οι λέξεις κλειδιά για τη διαχείριση της μηχανής ενώ για να ρυθμίσετε τηνταχύτητα κατά τη διάρκεια της κοπής χρειάζεται μια απλή χειρονομία που επιτρέπει τονάμεσο έλεγχο. Ο πρότυπος σχεδιασμός, ο οποίος επιτρέπει τη γρήγορη και εύκοληφόρτωση και εκφόρτωση με τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας, εξασφαλίζουν την μείωση τουνεκρού χρόνου. Ξεχωρίζει επίσης η παρουσία της σύγχρονης τεχνολογίας Brushless πουεπιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν με ακρίβεια προφίλ σε πολύπλοκα σχήματα σεελάχιστο χρόνο.Η πίεση λειτουργίας του νερού μπορεί να διαφοροποιείται από 500 εώς 3000 Bar για νακαταστεί δυνατή η προσαρμογή σε κάθε στάδιο της επεξεργασίας.

Ευέλικτη και μικρού κόστους παραγωγή μεμονωμένων τμημάτων και πρωτοτύπων.Ιδανικό για περίτεχνα και πολύπλοκα περιγράμματα.Βέλτιστη αξιοποίηση προϊόντος.Όχι σχηματισμός γρεζιών και παραμόρφωση.Φιλικό προς το περιβάλλον, χωρίς τοξικά αέρια και ατμούς.Όλο το σύστημα αποτελείται από ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο.  Η εγγυημένη αξιοπιστία του σχεδιασμού αποφεύγει το κυκλικό στρες στα επιμέρουςτμήματα.Η μονάδα της αντλίας πολλαπλασιασμού πίεσης είναι τύπου με αντιδιαμετρικά έμβολατελευταίας γενιάς. Επίσης η υιοθέτηση της τεχνολογίας με πνεύμονα αντιστάθμισηςεξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ομοιομορφία της πίεσης.  Η επικέντρωση στο μειωμένο λειτουργικό κόστος κατά το στάδιο του σχεδιασμούεξασφαλίζει υψηλά χρονικά διαστήματα μεταξύ των συντηρήσεων και είναι εγγυημένη τόσοαπό τη μακρά διάρκεια ζωής των επιλεγμένων ανταλλακτικών όσο και από τις προσεγμένεςλύσεις για πολύπλοκες λειτουργίες, όπως η χρήση της μεταβλητής αντλίας και το σύστηματαχείας αλλαγής του μπέκ.          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      ΜΗΧΑΝΗΜΑ  ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ         ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ      ΠΛΑΤΟΣ* (mm)  2800  4745  2100      ΜΗΚΟΣ** (mm)  3450  4745  2400      ΥΨΟΣ MAX (mm)  1410  =  80                  Τεχνικά Χαρακτηριστικά CNC      ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ  Τάση Δικτύου: 220 V @ 50 Hz      Μέγιστη Ισχύς: < 4 kW      ΑΕΡΑΣ  Παροχή Αέρα: 7 Bar      ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΜΠΕΚ  0.3 mm             Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΑΝΤΛΙΑΣ  15HP      ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ  Τριφασικό: 380 V @ 50 Hz      Μέγιστη Ισχύς : 11 kW      ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  500-3000 Bar      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ  3.8 l/min (1)        * Χάρη σε μια σπονδυλωτή αρχιτεκτονική, εάν ζητήθει μπορούμε να σας παρέχουμε καιδιαφορετικές ωφέλιμες διαστάσεις μεγαλύτερες ή μικρότερες εκτός των κανονικών.  ** Δυνατότητα να προσαρμόσετε το μήκος στο απαιτούμενο με modules του 1m.  (1) Μέγιστη τιμή που διαπιστώθηκε στην περίπτωση της κοπής με πολλαπλές κεφαλές.
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LAYOUT:
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