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Élzárógép szériák



EclipseEclipse EclipseEclipse
Félautomata élzárógép ragasztótartállyal, szintbemaró 
egységgel nagy - és kisméretű munkadarabokhoz is.



Eclipse Eclipse

Álapkonfiguráció
Szintbemaró egység  2 motorral, 0,5 kw, nagy 
frekvencia: 1500 ford / perc.

Álapkonfiguráció
Három lábú élanyag tartó

Álapkonfiguráció
Érintő képernyő

Álapkonfiguráció
Lézer

Opcionális
7 colos színes érintőképernyő

Opcionális
Asztal a nagyobb munkadarabokhoz

Opcionális
Pedállal lassítható adagolá-
si sebesség, külső potenci-
ométerrel

?

?
Álapkonfiguráció
Asztal

Álapkonfiguráció
Szintbemaró egység, pneumatikus döntéssel
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Eclipse TULAJDONSÁGOK
FÉL AUTOMATA IVES ÉLZÁRÓGÉP
• Ives, 10-60 mm vastagságú konkáv és konvex panelekhez egyaránt és 1-3 mm élanyag vastagságig

RAGASZTÓÁLLOMÁS

• Ragasztó és élanyag felvitele nagy és kis alakú panelekre

• 1 kg kapacitású ragasztó tartállyal

• 2 henger a munkadarab alakjának másolásához

• A ragasztó mennyiségét könnyedén egy gomb segítségével állíthatjuk be

• Állítsa be a ragasztó hőmérsékletét

• Automatikus levágás tekercselt anyaghoz 3 mm x 45 mm-ig

• PLC kijelzőn állítható a szalag hossza és vágása (kódoló segítségével)

nyitott és zárt darabok esetén;

LÉZER, HOGY KÖNNYEN PROGRAMOZHASA A VÁGÁST

Zárt Darabok Esetében (Nem Szükséges Megmérni A Darabot)

• Automatikus ki/be panel adagolás

• Emelhető munkaasztal kis panelekhez

• 2 x 800 wattos fűtőelemet használ, elektronikus hőmérséklet-szabályozással

• Ki/Be kapcsolható maróegység

• 2 henger a panel alakjának másolásához

PNEUMATIKUSAN DÖNTHETŐ VÁGOEGYSÉG:

• Vágóegység 2 motorral, 0,5 Kw nagyfrekvenciás 15000RPM felül/alul és elöl

• Ki/Be kapcsolható vágóegység

• 2 forrasztott maró R = 3, Z = 6

• Emelhető munkaasztal kis panelekhez

• Esztergapad egység nagy panelekhez

• Vákuum emelő a nagy panelek megfogására és élzárására

• Méretek: 2100 x 1600 x 1600 mm • Kg 600

• CE norma

• CE szabvány

Minimum belső sugár = 250 mm

Élanyag vastagság:
min 13 mm

max 64 mm

10-60mm vastag panel 1-2mm vastag élanyaggal

10-35mm vastag panel 3mm vastag élanyaggal

Élanyag vastagság 1mm
Élanyag vastagság 2mm
Élanyag vastagság 3mm



Szolgáltatásaink:

Javítás Gépbeüzemelés

Állapotfelmérés, 
karbantartás

Átalánydíjas 
szerződések

Képzés

Alkatészellátás

Biztonsági  
mentés

Gépmozgatás,  
áttelepítés

Nem gépeket, szoftvert vagy szervizt árulunk. Mi technológiát, tudást és biztonságot adunk.

Planet-Gép Kereskedelmi Kft.  
2600 Vác, Horgásztói u. 1. 

+36 27 345 292  
info@anest.hu 
www.anest.hu

Adószám: 12419137-2-13 HUF 
BANK: HU32 10300002-10610116-49020012 

EUR BANK: HU58 10300002-10610116-48820015

https://anest.hu/service/hibabejelentes_szerviz/
https://anest.hu/service/beuzemeles/
https://anest.hu/service/oktatas/
https://anest.hu/service/alkatreszellatas/
https://anest.hu/service/allapotfelmeres-karbantartas/
https://anest.hu/service/atalanydijas_szolgaltatas/
https://anest.hu/service/biztonsagi_mentes/
https://anest.hu/service/gepmozgatas_attelepites/



