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RBM 2000

Wydajnoœci
Forma elementów: prostok¹tne / kszta³towe

Min. wielkoœæ elementów (d³ x szer x wys):
180 x 90 x 14 mm

Max. wielkoœæ elementów (d³ x szer x wys):
3000 x 650 x 38 mm

Iloœc elementów: 4000 szt / 8 h przy

standardowych elementach 650 x 400 mm

Dla najwy¿szej jakoœci foliowanych elementów 3D.

RBM 2000 jest urz¹dzeniem do czyszczenia rewersów (laminowanej strony)

foliowanych frontów 3D z resztek kleju i innych zanieczyszczeñ.

Sprawdzony oœmiog³owicowy system szczotkuj¹cy usuwa nalot z kleju

oraz lekko za³amuje krawêdzie elementu.

Dziêki pneumatycznie sterowanemu dociskowi szczotek talerzowych,

nie ma niebezpieczeñstwa uszkodzenia lub oderwania folii na krawêdzi elementu.

Pozosta³y py³ klejowy zostaje usuniêty przez spiraln¹ szczotkê wa³ow¹.

RBM 2000 zosta³a przystosowana do wydajnoœci ok. 4000 elementów na

zmianê. Dziêki temu maszyna jest najlepszym rozwi¹zaniem nie tylko dla œrednich,

ale i wiêkszych zak³adów. Maszyna wyposa¿ona jest w system odczytu rozmiaru

i wysokoœci elementu. Umo¿liwia to dowolne u³o¿enie elementów na taœmie

podajnika, które nastêpnie zostaj¹ automatycznie pozycjonowane w komorze

szczotkuj¹cej. Elastyczne sterowanie umo¿liwia szczotkowanie zarówno

elementów prostok¹tnych jak i wiêkszoœci elementów kszta³towych.

Wysoka wytrzyma³oœæ szczotek gwarantuje niskie koszty u¿ytkowania.

Urz¹dzenie do czyszczenia rewersów
(laminowanej strony) foliowanych frontów 3D

Wyposa¿enie
- Oœmiog³owicowy system szczotek rotacyjnych

(z dociskiem sterowanym pneumatycznie)

- Spiralna szczotka do usuwania py³u klejowego

- Podajnik z poprzecznymi rolkami i rozdzielaczem

Opcje
- System transportowy z podajnikiem k¹towym

- System wy³adowczy z odcinkiem retencyjnym

- System jonizacyjny do elektrostatycznego

zobojêtniania elementów po szczotkowaniu

Korzyœci
- dowolne u³o¿enie elementów na taœmie podaj¹cej

dziêki automatycznemu pozycjonowaniu elementów

(wielkoœæ i wysokoœæ) w komorze szczotkuj¹cej

- Wydajnoœæ do 4000 elementów/8h


