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Ställbara benstöd

BFG 2400
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Arbetsbord för inglasningar

Uppläggningsytor i hård,
friktionsfri PVC
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Vid rationaliseringen och optimeringen av produktionscykeln har utformningen av ett
korrekt materialflöde en betydande roll, både om dessa är halvfabrikat, detaljer i
monteringsskede eller färdiga produkter. Emmegis logistiklinje erbjuder företagen ett
konkret svar på alla krav beträffande magasinering, hantering och montering.
BFG 2400 är ett arbetsbord designat för monteringen av ramar i aluminium med
tätninglist och glasruta. Glasrutan lyfts med hjälp av ett korsstycke och tack vare ett
självinställande klampsystem pressas ramarna ihop två och två. När hoppressningen
av de första två sidorna har avslutats roteras korsstycket och det är möjligt att pressa
ihop de andra två sidorna.

Hoppressningssystem för
inglasning

Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen
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Ställbara benstöd

Uppläggningsytor i hård,
friktionsfri PVC

Hoppressningssystem för
inglasning

Benstöden är ställbara i höjdled och
garanterar att den höjd för arbetsytan som
önskas uppnås på ett korrekt sätt samt en
perfekt inriktning med de övriga produkterna
i den Dynamiska Linjen. Stödbenen ger
dessutom möjlighet till förankring i golvet
genom de särskilda hålen.

Uppläggningsytan i hård friktionsfri PVC
garanterar att ramen glider bra, så att
hanteringen blir enkel.

Två parallella åkvagnar som drivs av cylindrar
med stora dimensioner tillåter införingen av
profilen på glasrutan, upp till en minimal
karmstorlek på 400 x 400 mm.

ARBETSYTA
Arbetsyta ställbar på höjden (mm)

920~980

FASTSPÄNNING AV ARBETSSTYCKET
Max dimensioner hoppressning (mm)

2.400 x 2.400

Min dimensioner hoppressning (mm)

400 x 400

KONTAKTYTOR
Anläggningsytor belagda med hård friktionsfri PVC

●

PNEUMATISK ANORDNING
Pneumatiskt lyftsystem för glasrutan med två lägen

●

DIMENSIONER
Längd (mm)

3.000

Dimensioner L x D x H (mm)

3.420 x 1.950 x 990

ÖVRIGT
Benstöd med hål för förankring i golvet

●

Vikt (Kg)

420

Förbrukning luft (Nl/min)

300
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