Stroj je určen na výrobu klopových krabic z
troj, pěti a sedmi-vrstvé lepenky.
Nakládání archů je automatické skokovým nakladač s přisáváním (kick feeder).
Nakladač může pracovat nepřetržitě nebo v režimu skip. Tento nakladač je možno
jako dodatečné vybavení doplnit o motorické nastavování pozice bočních dorazů.
Stroj je vybaven na vstupu dvěma válci, které zajišťují podávání archů z nakladače
do pracovního prostoru stroje. První sada pracovních hřídelí je osazena čtyřmi
dělenými nákružky s bigovacími koly a s dvěma řezacími koly. Ovládání stranové
pozice bigovacích kol je společné s ovládáním prosekávacích kol. Regulace
prosekávacích nožů (a tedy nastavení dle výšky krabice) je na všech držácích
ovládáno mechanicky, ale centralizovaně. Pátý držák prosekávacích nožů slouží k
stranovému odřezávání přebytečné délky lepenky. Všechny použité nože jsou
kalené se zubovým ostřím a jsou dodávány ve třech délkách.
Možnost ručního posunu stroje elektickým tipováním pro snadnější seřizování.
Regulace rychlosti stroje pomocí frekvenčního měniče.
Počítadlo archů, případně počítadlo dávek nebo celkové počítadlo.
Centrální mazání tlakovou pumpou.
Jednoduchá elektroinstalace a robustní konstrukce zaručují dlouhodobý
bezproblémový chod.
Stroj odpovídá normám bezpečného provozu a je dodáván včetně CE certifikátu.

Technické parametry:
Model

QuiCK 2200

QuiCK 2500

Qu

Šířka mezi bočnicemi

2200 mm

2500 mm

2

Maximální pracovní šířka

2050 mm

2350 mm

2

Maximální délka archu

1400 mm

1400 mm

1

Minimální velikost archu

350x650 mm

350x650mm

35

Minimální velikost archu ( jen big )

350x350mm

350x650 mm

350

7 mm

7 mm

160-160-160-160mm

160-160-160-160mm

Tloušťka průsekových nožů
Minimální rozteč průsekových nožů
I.
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160-16

Minimální rozteč průsekových nožů
II

240-60-240-60mm

240-60-240-60mm

Max.hloubka průseku jednoho nože

300 mm

300 mm

Maximální šířka záložky

50 mm

50 mm

Minimální výška krabice

75 mm

75 mm

3 - 11 mm

3 - 11 mm

100 ks / min.

100 ks / min.

6,5 kW

8,7 kW

1

5000 kg

5500 kg

6

2740 mm

3040 mm

2960 x 1250 mm

2960 x 1250 mm

Zpracovatelné tloušťky materiálu
Maximální provozní rychlost
Příkon stroje:
Váha

240-6

3

3

10

Rozměry:
šířka
délka x výška

3

Doporučujeme související produkty:
Rotační slotr na výrobu klopových krabic
ROVY - rotační výsekový stroj
WQD
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