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Kullanım alanları PVC kaplı
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Çalışma masası 0°dan (yatay) 85°’e yatabilen camlı kapaklar için birleştirme
tezgahı. İnip çıkan rulolu bant yüksekliği ayarlanabilir şekilde olup (170’den 460 mm)
çalışma masasından özerktir. Çalışma masası 895’den 965 mm’e ayarlanabilecek
şekildedir ve zemine sabitlenmesi için delik dört ayağı bulunmaktadır. Orta kısımda
camların yukarıya kaldırılmasını ve pozisyonlanmasını sağlayan orta kısımda
bulunan haç şeklindeki bir parça ile birlikte techiz edilmektedir.

Camın pnömatik sistemle
kaldırılması
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İlerlemeyi hızlandırma
rulosu

Resimler sadece örnek amaçlıdır
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Ayarlanabilir ayaklar
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Ayarlanabilir
ayaklar

Çalışılan yüzey sert ve
çizilmeyen PVC ile kaplı
olduğundan kornişlerin
yapım esnasında
çizilmemelerini ve
kolaylıkla aktarılmalarını
sağlar.

Çalışma tezgahı tamamen
pnömatik hareketl
baskülandır. Çalışma tezgahı
pedal vasıtasıyla 0°’den 85°.
Yatay pozisyona getirilebilir.

İnip çıkma hareketine
sahip olan orta kısımda
duran bir haç üzrerinde
bulunan dört lastik
camlara destek verir ve
tüm mil boyunca
ayarlanabilecek
şekildedir. Banko yatay
pozisyonda iken, orta
bölüm bir pedal vasıtası
ile yukarıya kadırılarak
manuel olarak
döndürülebilir. Makinenin
sahip olduğu bir emniyet
sistemi, banko eyik
pozisyonda iken orta
kısmının yuklarıya
kaldırılmasını veya
bankonun ters
çevrilmesini önler.

Manuel ve otomatik
blokajlı çevrilebilen
önceden belirlenen 2
pozisyonlu) rulolu bir
bant sayesinde kornişin
rulolar (ayak üzerine
monte edilmiş) üzerinde
yürümesini ve üretim
esnasında parçaların
hareklerinin sürekliliğini
ve kolaylaşlamısını
garanti edebilecek
şekilde yatay olarak
geçmelerini sağlar.

Yükseklikleri ayarlanabilir
ayaklar, çalışma
tezgahının istenilen
yüksekliğedoğru bir
şeklide kolaylıkla
ulaşmasını ve Dinamik
Hattının diğer ürünleri ile
aynı hizaya getirilmesini
garanti eder. Ayrıca özel
delikler aracılığı ile
zemine sabitlenmesine
de olanak sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER
Çalışma masasının pnömatik olarak 0° dan (yatay) 85°’e

●

Sert ve çizilmeyen PVC ile kaplı temas yüzeyleri

●

Camın pnömatik sistemle kaldırılması

●

Manuel olarak rulolu bantın döndürülmesi ve çalışma masasından özerk bir şekilde yüksekliğin ayarlanması

●

Zemine sabitlenmek için delikli dört ayak

●

Uzunluk (mm)

1.400

Genişlik (mm)

1.400
895  965

Çalışma masasasının yüksekliği (yatay pozisyonda) (mm)
Max cam kaldırma yüksekliği (mm)

1.200

Ağırlık (kg)

170

Hava/devir tüketimi (Nl)

36
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