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oklejarka oWP3 bis Pneumat przeznaczona jest do okIejania krawędzi eIementÓw
prosto i krzywoliniowych obrzeżem typu ABS, PcV' papierowym oraz okIeinami
naturalnymi.
Do za|et na|eży:

pneumatyczny układ sterujący,
automatyczne podawanie i odcinanie obrzeŻa z ro|ki w trakcie ok|ejania e|ementow

- e|ektro -

prostoliniowych,

pedałem noznym w trakcie ok|ejania e|ementow
krzywoliniowych,
- stoł roboczy wykonany ze stalowej płyty o grubości 10 mm,
- elektryczna blokada posuwu,
. czas przygotowania maszyny do pracy około 20 min,
- nieza|eŻny układ regu|acji temperatury grzałki wewnątrz zbiornika oraz grzałki
wewnątrz wałka nanoszącego k|ej umoz|iwiające pozostawienie ok|ejarki w stan
czuwania,
- sterowanie spodnią grzatlkązbiornika na bazie regu|atora mikroprocesowego,
jednokanałowego z cyfrowym wyświetlaczem uzyskanej temperatury,
- listwy tekstolitowe mocowane do blatu roboczego poprzez magnesy.
- solidna konstrukcja.
- sterowanie w/w funkcji
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Producent zastrzega sobie moż|iwośćzmian konstrukcy|nych
nie ma|ących wptywu na funkcjona|ność maszyn.

OKLEJAR'(A

OWPS

bis Pneumat + H1OO
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OKLEJARKA OWP3 bis + H100 przystosowana jest
do ok|ejania obrzeŻem o szerokoścido 120 mm.
Maszyna znajduje szczegolnie zastosowanie w produkcji mebli w okleinach
naturalnych.
Oklejarka dokleja
rowniez szerokie

obrzeŻa PcV i ABs.

Konstrukcja wałka
klejowego zapewnia
ideaIne nałozenie
k|eju na całej
szerokości obrzeŻa.

Prezentowana ok|ejarka może byÓ wyposażzona
w n/w wyposażenie dodatkowe:
- dostosowanie do klejenia szerokimi obrzeŻami H 100 -,|20,
- sto|iki dodatkowe SB, powi{kszające długośÓ stołu roboczego do 1600 mm,
- posuw gorny PG,
- płynna regu|acja obrotow RB pozwa|ająca na regu|ację prędkości w zakresie

od0doBmimin.,

- podpora materiału PM1,
-

zestaw dystansow na magnesach DM ułatwiający ok|ejanie e|ementow
krzywoI niowych (e| m nuje kon iecznośÓ wykonywan ia
dodatkowego szablonu).
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Kapowko łazowarka KFI
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ok|ejarki można wyposazyć w kapÓwko fazowarkę KF1 mocowaną
zprawel strony korpusu. Jest to
urządzenie, ktÓre dzialta na sterowaniu
elektropneumatycznym, z dociskiem
elementu podczas obrÓbki Za pomocą
siłownika. Pozwa|a ono docinać piłką
obrzeŻe na dokładnie z długoście|ementu
oraz'f azować n a rozn ki
frezem profilowym R2.
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Zespoł łęcznei gilotynv RG

Zespoł ręcznej gi|otyny

RG montujemy
w przedniej części
korpusu obrabiarki.
Słuzy ona do
dokładnego odcinania
obrzeŻa z długości
elementu na zasadzie
noŻyc tnących.

DANE TECHN|'CZNE
Parametr
Wymiary obrabianych e|ementÓw
-

długość
grubość

Wymiary obrzeŻa
-

szerokość

. grubość obrzeza ABs i PcV
- grubość obzeŻa natura|nego i papierowego

PrędkośćpoSUWu

- oklejarka w standardzie
- ok|ejarka z regu|acjq obrotÓw

Zapolrzebowanie mocy

RB

OWP3 bis Pneumat

OWP3 bis Pneumat

+

PW

OWP3 bis Pneumat +H100

Jednostki

Wymiar

Wymiar

Wymiar

mm
mm

200 - dowolna
16 - 58

200 - dowolna
16 - 58

200 - dowolna
16 - 100 (115)

mm
mm
mm

16 - 60

16 - 60

16 - 105 (120)

m/min.
m/min.

5 - stata
0 - 8 płynna

0,8-3
0,3-3

0,4-3
0,3-3

5 . stała

0,8-3
0,3-3

5 - stała
0 - 8 płynna

1,8

2.1

1R

400 V - 50Hz

400 V - 50Hz

400 V - 50Hz

mm
mm
mm

1000 (1600)

1000 (1600)
'1150

1000 (1600)
1 350
1210

Masa obrabiarki

Kg

180

195

190

Ciśnienie robocze

Mpa

0.6

0,6

0,6

KW

Napięcie zasiIania
Wymiary gabarytowe
-

dłUgość(+ sB)
szerokość

. wysokość

1

350

11

50

1

350

