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    Alte tipo-dimensiuni, LA CERERE ! 

   

Linie planare şi tăiere la lungime QTA 1250 x 3,0 mm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Prezentare informativa:    Linie planare şi tăiere la lungime AEM_QTA KBF_7t-1250x1,0mm-15m 

(greutate colac 7 to - lăţime x grosime banda 1250 x 1,0 mm - viteză de lucru < 15 m/min) 

 

DATE TEHNICE: 
 

Lăţime bandă          mm  80 - 1250  

Grosime bandă         mm  0,4 …. 3 

Secţiune max. tăiere transversală       mm  1250 x 3 

Viteză tehnologică, reglabilă continuu      m/min.  max. 20 
 

 

COMPONENTA: 
 

Derulator MHR 3/1400    

 Greutate max. colac   to 3 

 Diametru exterior colac    mm 1400 

 Expandare dorn   mm 480 - 530 şi 380 – 430 / prin îndepărtarea distanţierelor 

în echipare cu: 

 Mecanism articulat de expandare, acţionat manual prin braţ de ridicare 

 Acţionare prin motor de curent alternativ, cu turaţie de derulare reglabilă în domeniul 3 – 15 rot/min.  

 Braţ de presare acţionat pneumatic, cu rolă libera (sus) pentru reducerea formării de bucle; 

      Opţional: 

      - Expandare dorn, acţionată hidraulic                             

      - Carucior actionat hidraulic pentru ridicarea colacului, cursa de ridicare 400 mm 
 

Maşină planare şi avans, tip VRMA 125/78, cu 2 valturi de avans si 7 valturi de planare. 

 Acţionare prin servo-motor de curent alternativ, cu turaţie reglabilă continuu  

până la max. 30 m/min şi viteză de accelerare de 3,5 m/sec. 

 Dispozitiv ajutător de intrare cu acţionare hidraulică, masă înclinabilă 

cu pat de oţel (extensibilă cca. 300 mm) şi role libere de curbură la partea de sus.  

 Senzor capăt de bandă, montat la intrarea în unitatea de îndreptare. 

Opţional: 

      - Ceasuri comparatoare (3 axe) pentru afişarea adâncimii de pătrundere a valţurilor de îndreptare. 

      - Valţuri cromate dur, pentru reducerea sudurilor la rece şi curăţirea simplă a valţurilor. 

      - Sistem curăţare bandă. 
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Foarfecă electrică, tip TSQE 150-4 , pentru tăieri fără grad 

 Nr. Curse / min.  max. 25 

 Timp de tăiere   cca. 1,5 sec. 
 

 Acţionare prin motor silenţios, cu frână (7,5 kW) 

 Cuţite de tăiere din oţel aliat, călite şi rectificate. 
 

Masă de stivuire cu coborâre automată, tip ELS 1-8-1 

 Sarcina portantă  1 t 

 Suprafaţă masă  1.250 x 3.000 mm 

 Înălţime de lucru  max. 1.000 mm 

 Construcţie solidă cu articulaţie de  tip « foarfecă » pentru mişcări sigure. 

 

Echipament electric 
 

 Comandă electrică cu mini SPS / Klöckner-Möller şi comandă de poziţionare Rexroth / 

Indramat, cu vizualizare în pupitrul de putere, inclusiv suprafaţă de deservire pentru operaţii  

de echipare. Operaţia de echipare se face cu o viteză redusă, de 1,8 m/min. 
 

            Descrierea procesului de desfăşurare a lucrului: 

            Reglarea vitezei de funcţionare a derulatorului se face printr-o citire ultrasonică a buclei benzii  

            de tablă formată între derulator şi maşina de planare (îndreptare) şi avans. Maşina de planare şi  

avans merge`în funcţionare intermitentă cu o axă acţionată prin servo-motor pentru avans precis  

de poziţionare în foarfeca de tăiere transversală. Intrarea în funcţiune a foarfecii este comandată 

rintr-un contact fără potenţial (contact de proximitate); foarfeca primeşte semnalul de tăiere după  

            terminarea avansului şi depune foaia tăiată pe masa de stivuire. 
  

       Opţional: 

       - Completare comandă pentru includere într-un sistem de siguranţă a instalaţiei 

              şi pentru viteză redusă sigură. Telecomandă (1 buc.) extinsă cu funcţionalitate corelată. 

          - Comandă Siemens S7-SPS cu OP Touchpanel, în locul comenzii Klöckner-Möller, pentru mai 

              multe posibilităţi de vizualizare şi diagnosticare, respectiv afişare erori (cu istoric) in text clar  

- Modem pentru deservire/întreţinere de la distanţă. Servicii de service gratuite, pe durata de 1 an. 
 

 Echipament de siguranţă 
- Gard de protecţie pe 3 laturi cu o poartă culisantă în zona derulatorului, precum şi o poartă  

   de  intrare pentru activităţi de service, dispusă în spate. Asigurarea zonei de tăiere şi stivuire, 

   prin perdea de lumină (lungime totală, cca. 20 m). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

MONTAJ de PREZENTARE  /  Linie îndreptare ș i tăiere  

la lungime, seria QTA, în formă scurtă pentru tablă groasă 


