Хидравличен книговезки нож APC-610

APC-610
Хидравличен книговезки нож

Лесен за употреба програмируем книговезки нож

Характеристики
1. Мощност и прецизност – хидравличната преса и режещият механизъм осигуряват прецизно високока-

чествено рязане.

2. Лесна експлоатация – интуитивен touch screen с икони с цел лесна експлоатация. Екраните за отделните

операции, настройки и информационните екрани осигуряват ефективно и прецизно производство.

3. Безопасност – книговезкият нож APC-610 се активира само при едновременно натискане на двата бутона

за рязане. Също така, в случай че датчиците, които са част от стандартното оборудване на машината,
засекат обект в зоната на рязане, то спира незабавно.

4. JDF работен поток – системата може да бъде оптимизирана със системата за контрол pXnet на HORIZON,

която приема JDF данни от потока на поръчките.

Хидравличен книговезки нож APC-610

Компактна хидравлична система за рязане, която се харатеризира
с прецизно и високачествено рязане и опростени операции.
Контрол панел

Избутващият гребен

Големият цветен touchscreen осигурява интуитивна експлоатация на
машината. Екранът за настройки на
програмите визуализира графично
посоката на движение на листа и
последователността при рязането.

Избутващият гребен, задвижван от
серво мотор, осигурява прецизно
позициониране и повторяемост с
цел последователно висококачествено производство.

Нож

Лост за регулиране ъгъла на ножа

Максималната ширина на рязане е
610 mm, макс. височина на стапела
е 100 mm. Резецът е от специална
стомана, която осигурява последователно висококачествено рязане
за дълъг период от време.

Ъгълът на ножа и дълбочината на
рязане се регулират лесно от преднатата страна на машината.

Сигурност
Стандатно оборудвана зона с датчици
В случай че зоната с датчиците засече някакви обекти, рязането
спира незабавно. Тези датчици отговарят на изиксваните високи
нива на безопасност в Категория 4 на ISO13849-1.

Прекъсвач за двойна защита
Освен това системата е допълнително оборудвана с втора защита
с цел безопасност на оператора.

Контрол панел

Избутващ гребен

Височина на стапела в гърлото

Макс. 610 mm
Макс. 100 mm
(95 mm при използване на подложна пластина)
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Зона с датчици

Основни характеристики на APC-610
Широчина на гърлото

Макс. 620 mm
Мин. 25 mm
(65 mm при използване на подложна пластина)

Преса

Хидравлична от 5 до 20 kN

Памет

200 програми с по 99 стъпки всяка

Дължина на избутване От 20 до 150 mm с възможност за регулиране

Педал

Скорост на рязане

3.8 s/цикъл

Напрежение /
Честотност

3 фази 200 до 220 V, 50 / 60 Hz
3 фази 380 / 400 / 415 V, 50 / 60 Hz

Нoминален ток

3 фази 200 до 220 V 50 / 60 Hz, 8.2 A
3 фази 380 / 400 / 415 V 50 / 60 Hz, 4.2 A

Габарити на
машината

Ш 1.156 x Д1.506 x В1.472 mm

Тегло на машината

783 kg

* Дизайнът и спецификациите на машината могат да бъдат променяни без предизвестие.
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