DiscMaster 4Td
Maszyna do gratowania i zaokraglania elementów
sztancowanych oraz wycinanych laserowo
Gratowanie lub zaokraglanie w jednym cyklu
DiscMaster 4Td wyposazona jest w dwa duze dyski,
które w jednym cyklu i wielokrotnie oscyluja nad
Obrabianym elemencie.
Ta jedyna w swoim rodzaju technologia umozliwia
zaokraglanie elementów sztancowanych i wycinanych
laserowo oraz oferuje zdecydowane przewagi w stosunku do innych maszyn:
- Gratowanie i zaokraglanie w jednym cyklu
- Usuwanie gratów, lamanie krawedzi oraz
jednoczesne ich równomierne zaokraglanie.
- Obrabia czysto krawedzie ze wszystkich kierunków
i pod katem 360°!
- Wersje z szerokoscia robocza 1000mm i 1500mm
do elementów od 20 x 20mm do szerokosci
1000mm lub 1500mm
- Równomierne zuzywanie sie dysków niezaleznie
od wielkosci elementu oraz jego uplasowania na
tasmie posuwu. Dzieki temu bezproblemowa
obróbka szerszych elementów.
- Bardzo latwa obsluga i szybkie przezbrajanie
przy zmiennym materiale, gdyz do wymiany sa
tylko dwa dyski.
- Duza roznorodnosc dzieki mnogosci dostepnych
dysków, równiez elementów 3D
- Niewielkie koszty inwestycyjne, narzedziowe
i eksploatacyjne!

DiscMaster 4TD-1000 (4TD-1500)
Zasada dzialania:
Elementy przesuwane sa na tasmie transportowej. Dwa
obracajace sie dyski do gratowania i dwa do zaokraglania
oscyluja wielokrotnie nad elementami. Wszystkie wewnetrzne
i zewnetrzne kontury obrabiane zostaja ze wszystkich kierunków
i pod katem 360°.
Elementy do obróbki przesuwane po tasmie posuwu,
jednoczesnie sa do niej dociskane rolkami i obrabiane dyskami.
Dzieki temu nawet najmniejsze elementy bez problemu utrzymuja
sie na tasmie posuwu, gdyz nawet dyski dociskaja je podczas
obróbki.

Do gratowania stosujemy Softdisc z miekkim Pad, gdzie przyklejamy na rzep nylonowa
nakladke polerujaca. Miekka nakladka umozliwia agresywna obróbke krawedzi jednoczesnie
zbytnio nie szlifujac powierzchni. Softdisc skutecznie usuwaja graty i ostre krawedzie na
konturach wewnetrznych jak i zewnetrznych.

Do zaokraglania stosujemy Mediumdisc, które zalamuja ostre krawedzie.
Alternatywnie stosowane sa podkladki dysków z drobniejszym ziarnem.

Dane techniczne DiscMaster 4TD - 1000 (4TD - 1500):
- Max. szerokosc robocza 1000mm (1500mm), grubosc elementu 1 - 100mm
- Dwa dyski po 2,2kW; 750obr/min; przekrój 250mm; niezalezne ustawianie wysokosci; z analogowym wskaznikiem
- Dwa zakresy oscylacji; silnik przekladniowy 1,5kW z paskiem zebatym; plynna regulacja predkosci oscylacji
- Posuw tasma transportowa z plynna regulacja predkosci 1-5m/min; pneumatyczne centrowanie tasmy
- 4 rolki dociskowe z pneumatycznym podnoszeniem
- Manualne ustawianie wysokosci roboczej z analogowym wskaznikiem wysokosci
- Od spodu tasmy szczotka oczyszczajaca
- Króciec odciagowy o przekroju 1 x 150mm
- 400V, 50Hz, 3P, przylacze pneumatyczne
- Dlugosc 1600mm, Szerokosc 1900mm (2400mm), Ciezar 1500kg (1800kg)

Wyposazenie dodatkowe:
- Plynna regulacja obrotów dysków 200 - 1400 obr/min
- Zintegrowana obracajaca sie szczotka dla skuteczniejszego oczyszczania tasmy posuwu
- Elektro-motoryczne przestawianie wysokosci przyciskiem góra/dól
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