UZ-1PNP

Zařízení pro speciální aplikace

Stojan stroje z nerezových proﬁlů je krytý plastovou deskou, na které je umístěn vřeteník
otočného stolu a válcové sloupky nosiče jednotek. Nosič jednotek z nerezového plechu je
svisle posuvný a je na něm připevněna horkovzdušná uzavírací hlava tub (vyznačení 9-ti až
14-ti místného znaku šarže) a nůžky pro odstřižení konce tuby. V horkovzdušné uzavírací
jednotce jsou vyměnitelné díly podle průměru tuby (ústí a dýza). Otočný stůl se pootáčí
ručně, v pracovních polohách je samočinně aretován a kontrola provedení pracovní operace
je akustickou signálkou. V otočném stole jsou čtyři výměnná pouzdra podle průměru tuby.
Elektrický rozvaděč je umístěn vpravo vzadu dole a bok rozvaděče slouží současně jako
ovládací panel stroje.
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svisle posuvný a je na něm připevněna horkovzdušná uzavírací hlava tub (vyznačení 9-ti až
14-ti místného znaku šarže) a nůžky pro odstřižení konce tuby. V horkovzdušné uzavírací
jednotce jsou vyměnitelné díly podle průměru tuby (ústí a dýza). Otočný stůl se pootáčí
ručně, v pracovních polohách je samočinně aretován a kontrola provedení pracovní operace
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ovládací panel stroje.
Máte zájem nebo se jen chcete na něco zeptat? Zavolejte nám.

+420721602047

Podrobný popis
Zakládání obalů do stroje:
– manuálně
Uzavírací hlava:
– 9-ti až 14-ti místný znak šarže
Přesun hotových výrobků:
– manuálně
Použité materiály:
– nerezová ocel AISI 304 (316L), PTFE (FPM, EPDM)
– pneumatické prvky SMC

Technická data
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Výkon:

600 ks/hod.

Rozvodná soustava:

230 V, 50 Hz

Příkon:

0,2 kW

Pneumatické prvky:

SMC

Tlak vzduchu:

5-6 bar

Spotřeba vzduchu:

do 1,8 m3/hod.

Rozměry stroje:

délka: 840 mm
šířka: 860 mm
výška: 1200 mm

Hmotnost stroje:

80 kg
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