ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΟΝΤΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΥΛΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
SMA 115

Το SMA -115 διαθέτει τέσσερις (4) συρραπτικές κεφαλές µεγάλης αντοχής
και υψηλής ταχύτητας που συρράπτουν ταυτόχρονα το τελάρο.
Ταχύτατη και εύκολα προγραµµατιζόµενη ρύθµιση των συρραφών, της
παραγω-γής και των άλλων λειτουργιών της µηχανής, µε δυνατότητα
αποµνηµόνευσής τους σε προγράµµατα για άµεση χρήση.
Γρήγορη ρύθµιση όλων των διαστάσεων του κιβωτίου µε ακρίβεια, µέσω
µετρητών ψηφιακής ανάγνωσης.
Ειδικές υψηλής αντοχής ρυθµιζόµενες καδένες για την γρήγορη και εύκολη
ρύθµιση των θέσεων όλων των φύλλων, χωρίς την ύπαρξη καλουπιών. Επίσης
έχει δυνατότητα συρραφής δίφυλλης και τρίφυλλης κλούβας χωρίς αλλαγή
καλουπιών ή προσθήκη επιπλέον καδένας.
∆ιαθέτει νέου τύπου υψηλής τεχνολογίας SERVO κινητήρες για την κίνηση
των συρραπτικών κεφαλών, παρέχοντας υψηλή ακρίβεια συρραφής.
∆ιαθέτει τέσσερις (4) αυτόµατους τρο-φοδότες φύλλων. Σε περίπτωση
εµπλοκής των τροφοδοτών, το µηχάνηµα αυτόµατα ανιχνεύει το πρόβληµα
και σταµατά. Ετσι για την λειτουργία των τεσσάρων τροφοδοτών απαιτείται
ένας µόνο εργαζόµενος.
Οθόνη προγραµµατισµού µέσω της οποίας ενηµερώνεται ο χειριστής για
την κατάσταση λειτουργίας του µηχανήµατος. Ετσι οι βλάβες και οι εµπλοκές
εντοπίζο-νται άµεσα.
Αυτόµατη τροφοδοσία κεφαλαρίων µε αυτόµατη σύνδεση µηχανής διπλού
κεφ α λα ρ ί ο υ S M A - 110 /4 ή ε ύ κολ η χε ι ρ ο κίν ητ η µ έσ ω ε ιδ ι κο ύ
ταινιοµεταφορέα.
Ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους µηχανισµούς και τις συρραπτικές
κεφαλές.
∆υνατότητα επιλογής, κατά παραγγε-λία, της πλευράς εισόδου των
κεφαλαρίων στο µηχάνηµα, έτσι ώστε αυτό να συνδυάζεται χωροταξικά µε την
υπόλοιπη γραµµή παραγωγής κιβωτίων.
Προδιαγραφές ασφαλείας CE.
∆ίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας έξι µηνών.
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Tensión

380 V - 50 Hz
3 phase

Consume máx. aire comprimido

400 Nlt / min
6 bar

Diámetro hilo

1,2 mm - No 7

Paso de cadena

304,8 mm

Producción teorética máxima

4.200 max

Peso

4.200 Kg
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CARACTERISTICAS TECNICAS

* SMA115SP min. 185 mm
SMA115 min. 245 mm
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