Nazwa produktu: Rozwijarka Prostownica Podajnik Maszyna 3 w 1. Model: GLK4
Wprowadzenie
1.

Shenzhen Honger Machine Equipment Co. Ltd to profesjonalna firma
produkująca maszyny 3 w 1 rozwijarko-prostownice z podajnikiem. Jesteśmy
jedyna firmą która posiada zagraniczne zaawansowane duże maszyny CNC które
posiadają FPW & VMC. Oferujemy najlepsze ceny i najlepszą jakość maszyn w
prowincji Guangdong.

2.

Nasze rozwijarko-prostownice z podajnikiem mogą osiągać prędkość do
22m/min. z dokładnością do +/-0.05mm. Są gotowe do pracy z dowolnymi
zwojami metalowymi.

3.

Nasze rozwijarko-prostownice z podajnikiem są odpowienie do pracy z dowolną
grubością metalu pomiedzy 0-6.0mm.

4.

Nasze rozwijarko-prostownice z podajnikiem są szeroko stosowane w produkcji
komputerów, telefonów komórkowych, przemyśle samochodowym, produkcji
AGD, sprzętu medycznego i oprzyrządowania,
narzędziach, metalowych
częściach itp.

Funkcje i korzyści:
1.
2.
3.
4.

Oszczędność miejsca w fabryce. 3 Maszyny razem w jednej.
Wysoka dokładność: +/-0.05mm
Nadaje się do grubości materiału: 0.5-6.0 mm.
Nadaje się do wszelkiego rodzaju metalowych zwoi automatyczne automatyczne
podawanie i prostowanie, łatwa w obsłudze.
5. Nadaje się do metalowych części, elektroniki, urządzeń elektrycznych, zabawek i
auto części ciągła produkcja prasy, prostowanie i podawanie.
6. Japoński silnik servo, PLC i inne części elektryczne, mało awaryjne z długim
czasem użytkowania. Wysoka jakość i niskie koszta użytkowania
7. Można podawać różną długość, łatwe użytkowanie, bezpieczna i wysoka
stabilość
8. Możemy zmodyfikować maszynę
9. Wysoka szybkość: 20m/min
10. wózek do zwoju, ramię prasy, przenośnik taśmowy, nożyce, olejarka itd. do
wyboru
Atrybuty produktu

Nazwa
Model

Rozwijarka Prostownica z podajnikiem 3 w 1
GLK4-400

GLK4-600 GLK4-800 GLK4-1000 GLK4-1300

Wytrzymałość
materiału

Szerokość materiału 70-400mm
Grubość materiału

b≤392Mpa

70-600mm 70-800mm 70-1000mm 100-1300mm
0.6-6.0mm

długość podajnika

0-9999.99mm

wewnętrzny rozmiar
zwoju.
Maksymalny
zewnetrzny rozmiar
zwoju.
maksymalna waga
zwoju.

maksymalna
prędkość podawania

Φ508mm

Φ1400mm
5000KG

typ ekspansji

zasilanie

ciśnienie
pneumatyczne

5000KG

5000KG

22m/min

7000KG

7000KG

ekspansja hydrauliczna

rodzaj prasy

rolka prostownicy

σs≤245MPa

ramię prasujące

7 sztuk, 4górnych/3dolnych

AC380V±10%，50HZ ±2% , (można dostosować do Państwa wymagań)

kierunek ruchu

0.5Mpa

od lewej do prawej lub Od prawej do lewej

Warunki zakupu:

Opakowanie
opieka posprzedażowa

skrzynia drewniana
1 rok

czas doręczenia

30-65 dni roboczych

droga dostawy

fracht morski

rozdzaj płatności

T/T L/C

gotówka lub inne

Atrybuty produktu

silnik

YASKWA

PLC

Mitsubishi

interfejs użytkownika

Weinview

sterownik

YASKAWA

Cetryfikat CE

Zatwierdzony

typ podajnika

automatyczny

Załadunek zwoju

wózek

rodzaj ekspansji

hydrauliczny

kontrola podajnika

Serwo silnik z PLC

Łożyskowanie

Japan NSK

cylinder powietrza

Japan CKD

Klienci

Media, Haier , AUDI,DONGFENG itp.

