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Agregat wiertarski
Uciosarko wiertarka U2PRW przeznaczona jest do obrobki listew oraz
frontÓw mebIowych z Iitego drewna Iub MDF. obrabiarka pracuje
w cyk|u połautomatycznym. W trakcie jednego cyk|u maszyna wykonuje: cięcie pod
zadanym kątem (w zakresie 45 - 90 stopni) oraz odwierty w zaciętej płaszczyŻnie |ub
płaszczyżniebocznej e|ementu. Dodatkową funkcją obrabiarki jest mozliwośÓ

odciągania odciętej prawej Iistwy oraz wykonanie nie przelotowych otworow
W spodzie eIementÓw (przy zaciętej krawędzi) pod złącza puszkowe.
Nowoczesna konstrukcja oraz zastosowanie wysokiej jakoŚci prowadnic
,.iksowych''

jezdnych tzw'
powodu1e, Że maszyna gwarantuje uzyskanie doskonałej
jakości obrobki, duzej wydajności oraz nie zawodną pracę. |Jrządzenie Wyposazone
jest w dwa zespoły obrobcze. Lewy zespoł, ktory jest zamocowany na stałe oraz

prawy zespoł

przesuWny' KaŻdy zespoł obrobczy składa się

z następujących podzespołow: piły głownej, podcinacza oraz agregatu wiertarskiego

Zespot piły głownej oraz podcinacza

wykonywującego odwierty w zaciętej płaszczyinie. Dodatkową funkcją obrobczą
wprowadzoną do aktua|nie produkowanych uciosarko _ wiertarek jest moz|iwość
wykonywania odwiertow w krawędzi obrabianego e|ementu przy cięciu pod kątem g0
stopni. Sterowanie maszyny jest pzĄrzyste, proste w obsłudze oraz funkcjona|ne.
Pozwa|a na załączenie |ub wyłączenie wszystkich agregatow z osobna, dodatkowo
z podziałem na |ewą i prawą stronę. Wszystkie agregaty posiadają nieza|eŻny napęd.
Prawy zespoł obrobczy nastawia się poprzez naciśnięcie przyciskow sterowniczych
na pu|picie. Mechanizm wykonawczy stanowi przekładnię z si|nikiem e|ektrycznym
napędzająca śrubętrapezową' Do odczytu oraz nastawy długościobrabianego
e|ementu słuzy e|ektroniczny układ sterujący, enkoder jako mechanizm z|iczający
oraz pane|. operatorski ze wskaŹnikiem cyfrowym. Układ ten odpowiada rownieŻ za
automatyczne Wprowadzanie poprawek do wskazari |icznika przy zmianach kĄtow
cięcia 45o oraz 9oo. Dodatkowo odpowiada on za automatyczne bazowanie'
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Producent zastrzega sobie moż|iwośćzmian konstrukcyjnych
maiących Wptywu na funkcjona|ność rnaszyn.

Ponizsze rysunki oraz zdjęcia przedstawiają moz|iwości
nastawcze agregatow obrobczych oraz metody lłączenia
ramek.
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Wyposażenie dodatkowe U2PRW dosfosowanei do obrobki elementow frontow meblowych

AFD

Zespoł odciągania odciętej Iistwy ze stołem ro|kowym STR. Słuzy on
do podparcia ciętej |istwy, ktora wykracza poza obszar roboczy oraz
do automatycznego odciagnięcia prawej-odciętej Iistwy w trakcie
cyk|u obrobki. odciąganie mozna zastosowac ty|ko przy cięciu pod
kątem 45o. Element ten w znacznym stopniu podnosi funkcjona|ność
oraz wydajnoŚĆ maszyny.

Prezentowany agregat AFD ma zastosowanie przy obrÓbce
e|ementow gdzie złącze na kołkijest zbyt mało wytrzymałe |ub przy
elementach, ktore Sąprzeznaczone do montazu idemontazu '
Agregat ten wykonuje odwiert nieprze|otowy, pod osadzenie złącza
puszkowego (AFD powoduje moz|iwośÓ wykonywania odwiertow
czołowych - pod kołki ty|ko w zaciętej płaszczyŻnie).
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Dane techniczne:
Wymiary ściskanych e|ementow:
Max.
2100
Max. szerokoŚÓ
750
Max.
100

Pola

długośÓ
grubośÓ
robocze

(mm)
(mm)
(mm)
(szt.)

Ś cis k pneu matyc zny przezna;zony.1 est
frontÓw meb|owych

1

d

o montazu

z |istew MDF oraz |itego drewna.

Został Wyposazony w wysokiej jakości prowadnice
jezdne tj. ..iksowe'', ktÓre gwarantują uzyskanie duzej
dokład ności, wydaj ności oraz zapewn iają n iezawod ną
pracę. Urządzenie posiada sterowanie e|ektropneumatyczne. Zastosowanie e|ektrycznych napędow
na wszystkie nastawy daje moz|iwośÓ szybkiego
przezbrĄania na rozne wymiary ściskanych e|ementow.
Scisk stanowi uzupełnienie uciosarko-wiertark
w produkcji frontow meblowych.

DA'VE TECHNTCZNE UCTSARKO - WIEBTAREK
Parametr

Wymiar

U2PRW do frontÓw

U2PRW do ościeżnic

Max. wysokośćciętego materiału

mm

60

Max. szerokośćcięteqo materiału pfy kącie 45o

mm

100

70

Max. szerokośćciętego materiału pzy kącie 90o

mm

150

165

Max. długośćciętego materiału

mm

2 200

2200

Max. długośćciętego materiału przy kącie 45

mm

105

-

w modelu bez wiercenia dolneoo

mm

285

-

w modelu z wierceniem dolnvm

mm

455

285
455

Srednica piłv qłÓwnei

mm

250 lub 300

?Ęn

Średnica oodcinacza

mm

100

100

Max. średnica freza dolneocl

mm

35

20

Max. głębokośćfrezowania do|nego

mm

15

1Ę

srednica osadzenia wierteł czołowvch orez freza do|neoo

mm

10

10

Głowica Wiertarska (wiercenie czołowe)
-

wrzectona

SZI.

4

-

rozstaw osiowv wrzecion

mm

32;32;40;

32;32;40;

-

układ wrzecion

liniowy

liniowy

Max. głębokośćwiercenia czołowego

mm

60

60

Moc zainstalowania

KW

7.0

7,0

Ciśnienie robocze

Mpa

0,65

0,65

Wymiary: długośćx szerokośćx wysokość

mm

4300 x'1600 x 1570

4300 x 1600 x'1650

