Automatická olepovačka - řada MYKRO

MYKRO

Technická data
Používaný materiál

MYKRO

MYKRO PLUS

Melamine/PVC/ABS/PP/dýha, MM

MYKRO P PLUS

0,4 – 2

Dílec
Tloušťka min-max, mm
Délka min-max, mm
Šířka min-max

8 - 50
120 – neomezeně
75 - neomezeně

Data stroje
Rychlost, m/min
Výška předfrézovacího agregátu, mm
Příkon celkem, kW 1
Připojení
Rozměry, mm (LxWxH)
Hmotnost netto, Kg.

1

6,7

5,5
30 mm (standard) / 55 mm (příslušenství )
5,1
6,7
1 x 230V/50Hz
3 x 380V/50Hz

1554x630x1225

1659x630x1225

2154x630x1225

320

356

500

Pokud je stroj dodáván s kartáči ( jednotka PC-2 ) , nelze již udělat připojení 1x230V/50Hz, ( bude dodáno 3x380V/50Hz )
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KONFIGURACE STROJE
PODÁVÁNÍ

NANÁŠENÍ M-1

PODÁVÁNÍ

NANÁŠENÍ M-1

FRÉZY JC-2
JC

MYKRO
KAPOVÁNÍ EC-2

FRÉZY JC-2
JC

VOLNÉ MÍSTO

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PC-2 KARTÁČE
nebo
RR-7 PLOŠNÉ cidliny

MYKRO PLUS
PŘEDRÉZ PF-2
PF

PODÁVÁNÍ

NANÁŠENÍ M-1

KAPOVÁNÍ EC-2

FRÉZY JC-2
JC

VOLNÉ MÍSTO

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PC-2 KARTÁČE
nebo
RR-7 PLOŠNÉ cidliny

MYKRO P PLUS

Příslušenství
Plošná cidlina RR-8
Kartáče PC-2
DIA předréz
edréz výška 55 mm místo 30 mm
Šířka dílce 60 mm
Ochrana agregátů
Výsuvná podpěra pro dílce

Balení
Hmotnost bruto, Kg.
Rozměry
ry (a/b/c), mm
Balné – paleta
Balné – dřevěná
ěná bedna

MYKRO

MYKRO PLUS

MYKRO P PLUS

X
X
X
√
√
√

√
√
X
√
√
√

√
√
√
√
√
√

MYKRO

MYKRO PLUS

400

435

MYKRO P PLUS
595

1470*860*1500

1735*780*1500

1835*780*1500

Základní popis stroje
Feeding Unit
♦ Zásobník hran Ø600 mm pro hrany rolích.
rolích
♦ Automatické podávání hran
♦ Kapovací nůžky
n žky pro zakrácení hrany ( PVC/ABS do 2 mm tlouš
tloušťky).

Předfrézovací agregát PF-2
♦ Předfrézovací
ředfrézovací agregát je vybaven dvěma
dv
řízenými předfrézovacími
ředfrézovacími jednotkami o
výkonu 1,5 a 0,75 kW a jsou osazeny diamantovými nástroji. Poskytují čisté opracování
hrany olepovaného materiálu bez otřepů
ot
před
ed nalepením hrany
♦ DIA frézy Ø60 Ø20 V=30 Z6 ( standard )
♦ Příslušenství:
říslušenství: DIA frézy Ø60 Ø20 V=55 Z6

Nanášecí jednotka M-1
♦ Vanička
Vanič na lepidlo - kapacita 1 kg, ohřev 1,05 kW.
♦ Potažení teflonem pro snadnou údržbu
♦ Elektronická regulace teploty s automatickou stand-by
stand by funkcí (zmenšuje
pravdě
pravděpodobnost
přepálení lepidla, pokud přístroj
ístroj není používán delší dobu a je stále
zapnutý)
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Přítlačné válce
♦ Skupina 2 přítlačných
p
válců
♦ První válec je poháněný
pohán

Kapovací agregát EC-2
♦ Pneumatické nůžky
n
pro zakrácený hrany
♦ Dva nože HSS.

Horní & spodní frézovací agregát JC-1
JC
♦ Dva vysokofrekvenční
vysokofrekven ní horní a spodní frézovací motory o výkonu 0,27 kW/12.000
ot./min
♦ Osazení TC frézami Ø65x20x20 Z4 R2

Plošné cidliny RR-7 - PŘÍSLUŠENSTVÍ
ÍSLUŠENSTVÍ
♦ Slouží k odstranění zbytků lepidla
♦ Snímání ze shora a ze spodu
♦ Nastavení
tavení výšky
♦ Dva nezávislé agregáty ( HORNÍ / SPODNÍ )
♦ Trysky pro očištění
o
♦ Manuální ON / OFF nastavení
♦ Nástroje: vyměnitelné nože 14 x14

KARTÁČE PC-2 - PŘÍSLUŠENSTVÍ
♦Slouží
Slouží pro finální dočištění
do
dílce ( ideální spojit se separačním
čním a čistícím sprejem )
♦22 nezávislé motory s naklápěním
nakláp
(2 x 0,05 kW/1500 ot/min.)
.)
♦2 čistící kotouče
kotou (ø 100 mm)

Ovládací panel – dotyková obrazovka 3,5”
3,5
♦3,5”
3,5” LCD dotyková obrazovka
♦ovládání
ovládání v českém jazyce
♦tvorba
tvorba a ukládání programů
program
♦nastavení
nastavení teploty lepidla, automatické snížení teploty
♦funkce
funkce stand-by
stand
♦zapínání
zapínání a vypínání agregátů
agregát
♦diagnostika
diagnostika ( PLC I/O )
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♦ HF vysokofrekvenční motory řízený každý nezávisle frekvenčním měničem.
♦ Stroj vyroben dle CE norem
♦ Ovldádací dotyká obrazovka s integrovaným PLC.
♦ Fixní podpěra pro rozměrné dílce
♦ Odsávání všech agragátů
♦ Ovldádací dotyká obrazovka s integrovaným PLC.
Dokumentace a řízení stroje: česky
1. Provozní návod, který se skládá z návodu na převzetí obsluhu a údržbu na DIN A4-papíru a CD
2. Obslužné texty na obrazovce pro obsluhu v českém jazyce
3. Rozpad náhradních dílů,
4. Dokumentace na CD-ROM
5. Návod k obsluze a údržbě v tištěné podobě
Přípustná teplota okolí pro elektrickou a mechanickou funkčnost stroje min. +15°C/max. +35°C. Je třeba
zohlednit zpracovatelské předpisy výrobců lepidel a hran.
Při nedodržení minimální teploty může docházet k pozdějšímu odlepování hran ( není podnětem k reklamaci
stroje ). Pokud tato situace nastane, je nutné stroj opatřit zařízením pro ohřev hrany.
Při výkyvech napětí vyšších něž +/- 10% se musí v místě používání nainstalovat stabilizátor napětí.
VÝROBCE: CEHISA, Španělsko
DOPRAVA a INSTALACE:
Dopravu stroje, jeho instalaci, zaškolení obsluhy a předání stroje provádí naše společnost vyškolenými
servisními pracovníky ( není součástí ceny, pokud není uvedeno v nabídce ). Cena za dopravu se účtuje vždy na
základě skutečných nákladů přepravní společnosti.
Montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy obsahuje:
Asistence servisního technika při vykládce stroje, asistence při transportu stroje z místa vykládky na místo
ustavení, zapůjčení transportních podvozků, ustavení stroje na místě instalace, ukotvení stroje do podlahy,
napojení stroje na elektrický proud, odsávání, stlačený vzduch – (periferie dodá zákazník), seřízení stroje,
provozní odzkoušení stroje, zaškolení obsluhy na údržbu stroje, zaškolení obsluhy na ovládání stroje, zaškolení
obsluhy na software ke stroji ( dle modelu zakoupeného stroje), předání stroje do užívání, telefonické on-line
poradenství zdarma.
Cenová nabídka neobsahuje (nutno zajistit pokud bude potřeba) :
• Uzemňovací sítě , přívodní silové el. kabely k rozvaděčům .
• Jeřábové a zdvihací práce, tj. jeřáby a vysokozdvižné vozíky pro vykládku, montáž.
• Stavební objekty, stavební část stavby a řešení veškerých stavebních úprav (prostupy, průrazy, jejich
začištění a zakrytí po usazení technologie a její přípravy) .
• Betonová plocha pod stroj a jeho příslušenství
• Izolace protihlukové , protipožární a tepelné (pokud budou potřebné), vč. studií.
• Případné změny a úpravy, na základě upřesnění parametrů objednatelem.
• PBŘ (požárně bezpečnostní řešení) .
• Autorizovaná měření emisí akustických a znečišťujících látek do pracovního a venkovního ovzduší.

Záruka:
Termín dodání:
Platební podmínky:

Zpracoval:

Technický list CEHISA

12 měsíců ( pokud není dohodnuto jinak )
cca 6 týdnů od závazného objednání a zaplacení zálohy
záloha ve výši 30% z celkové ceny, 60% před vlastním dodáním stroje a 10% při
předání stroje.
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