Carif Srl

AUTOMATISK OLJETRYCKSDRIVEN BANDSÅG VERSION CNC
Allmän karakteristik och standardtillbehör
- Speciellt allsidig bandsåg.
- Numerisk kontroll av 2 axlar enkel att använda:
Alfanumerisk display med 12 mm höga tecken, 4 rader med 20 tecken.
Val av användarspråk.
Mekaniska tangenter som kan bytas ut separat.
11 tangenter med visualiseringsfunktion med hjälp av lysdioder.
Standard USB-port och nyckel för uppdateringar och assistans.
100 program med 99 olika längder och antal stycken.
Programmering av:
1. Tillskärningslängder från 5 till 9999 mm.
2. Antal stycken upp till 9999.
3. Antal stänger.
4. Tillskärningshöjden.
5. Plansvarvning av stången.
6. Knivbladets hastighet.
Visualisering av alla tillskärningsparametrarna under arbetscykeln.
Kontroll av tillskärningskraften.
Självdiagnos.
- Patenterat originalsystem för gripenheten som möjliggör:
Automatskärningar vinklade upp till 60°.
Enkel rotation av bågen på lagren, oavsett vikten på de material som fixerats i gripenheten.
Enkelt bortförande av spån.
- Hög produktion och ett minimalt slitage av sågbladen tack vare möjligheten att reglera både
bågens nedgångshastighet och skärtrycket.
- Stoppmekanism för maskinen när stången tar slut, sista stångrest 180 mm.
- Automatisk stoppmekanism för maskinen om sågbladet går sönder och om sågbladen slirar på
handhjulet.
- Hydraulmekanism för samtidig skärning av flera stänger.
- Konstant hastighetsändrare för skärhastighet.
- Stor behållare för avfallsspån som är enkel att rengöra.
- Rullband till stöd för stängerna L=1 m fastsatt i maskinen.
- Bimetal sågblad – Funktionsnyckel - Instruktionshandbok.

Tillval
A B C - Rullband som stöd till stängerna.
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AUTOMATISK OLJETRYCKSDRIVEN BANDSÅG VERSION CNC

TEKNISKA DATA
SKÄRKAPACITET

90°Ø mm 330
+45°Ø mm 280
+60°Ø mm 170

SÅGBLAD

mm 3660x34x1,1

MOTORERNAS EFFEKT

Kw 4 - 0,09 - 0,75

SLAGLÄNGD FÖR FRAMMATNING AV STÅNG

mm 600

SKÄRHASTIGHET

m/min 15÷100

HÖJD PÅ ARBETSBÄNKEN

mm 830

DIMENSIONER

mm 1870x2950x1550 h (packing-list mm 1870x1980x1650h)

VIKT

Kg 1600

STANDARDTILLBEHOR

mm 450x240 h
mm 270x240 h
mm 170x125 h

mm 320
mm 250
mm 150

