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VMC 352W silindir fırçaların üretimi için
tasarlanmış bir delme çakma makinasıdır.
Delme ve çakma üniteleri arasındaki hareket
bir mil ekseni ile servo tertibatı ile sağlanır,
böylelikle takozların elle değiştirilmesine
gerek kalmaz. Takozların yer değiştirmes,
opsiyonal olarak bu makinada pnömatik
hareketle de yapılabilir.

Bir seferde 2000 mm uzunluğunda (isteğe
bağlı olarak daha uzun) silindir fırçalar
üretilebilir. Disk fırçaları da 600 mm çap
büyüklüğünde üretilebilir. Disk fırçalarında
maximum açı: 35°.

Esnek kolay klemp değiştirme sistemi
sayesinde 60 mm ile 250 mm çap aralığında
silindir fırçalar üretilebilir. Bir silindir
fırçanın dış çapı max. 800 mm olur. Özel
Ebser tasarımı sayesinde disk fırçaları
üretmek için tezgahlar da monte edilebilir.

Makinanın kullanımı ve programlaması için
özellikle geliştirilen EBSER Software
Sistemi Microsoft uyumludur.
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TEKNİK ÖZELLİKLER

ELEKTRİK PNÖMATİK ÖLÇÜLER AĞIRLIK

3x400V / 50-60Hz
16KW / 32A max. 6 bar 3,20x2,50x6,85m

(BxHxT) 4700kg

▪ 2 Pnömatik kolay klemp sistemi

▪ 1 Çakma ünitesi ensör ölçüsü 3,5-14,0mm

▪ 2 Delme ünitesi

▪ Delme çakma üniteleri arasında hareket sistemi

▪ Matkap ve ensör arası mesafe 450 / 750 / 900 / 1050 mm

▪ 360 mm ensör yüksekliği : 740 mm ye kadar kıl uzunluğu

▪ 260 mm ensör yüksekliği : 540 mm ye kadar kıl uzunluğu

▪ 160 mm ensör yüksekliği : 380 mm ye kadar kıl uzunluğu

▪ 1 Çift renk filament kasası

▪ 1 Adet ayarlanabilen filament sıkıştırıcısı

▪ Ayarlanabilen mekik

▪ 5 Servoakslı ve 12“ dokunmatik ekranlı CNC kontrolu

▪ Tel beslemek için servo kontrol sistemi

▪ Ana motor ve delme motorları için devir sayısı ayarlama özelliği

▪ Dakikada 250 delik çakma performansı
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Ebser Maschinenbau GmbH

Schönauer Str. 34
D-79674 Todtnau / Germany

Fon: +49 (0)7671 / 99 23 08-0
E-Mail: info@ebser.de

EBSER’ İN KAZANIMLARI

Kolay Klemp Değiştirme Sistemi

11/2022

▪ TEK HAREKETLE KLEMP DEĞİŞTİRME SİSTEMİ

Hızlı ve kolay ürün değişimine ve sadece elle ayarlamaya imkan verir.

▪ MEKİK

İnce ve kalın kıl demetleri için ayarlanabilen mekik boşluğu.

▪ ETHERCAT SAYESİNDE EŞ ZAMANLI KONTROL

4.0 Modus çevrimdışı çalışma imkanı sağlar. 

▪ SERVO MOTORLARDA TEK KABLO TEKNOLOJİSİ

Bekleme süresini ve servis masraflarını azaltır.

▪ ERGONOMİK DİZAYN

En iyi çalışma şartlarını sağlar.

▪ 24 AY GARANTİ

İki katı garanti süresi.

▪ % 100 GARANTİ Lİ ALMAN TEKNOLOJİSİ

Ebser sadece Almanya’da üretim yapıyor.

▪ ÖMÜR BOYU ÜCRETSİZ CANLI HAT DESTEĞİ

Uzmanlarımızla direk ve özel kontak.
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