KRAJARKA GILZ PÓŁAUTOMAT
[KGPA]
Przeznaczeniem maszyny jest półautomatyczny rozkrój gilz papierowych o długości
2000 mm, grubości ścianki do 16 mm. Zakres obsługiwanych średnic: 25 – 152,4 mm.
W komplecie znajdują się 3 wybrane średnice, istnieje możliwość zamówienia kolejnych
(koszt ok: 50-200 pln netto). Maszyna wyposażona w falownik regulujący prędkość obrotową
gilzy. Solidna konstrukcja z profili 50x50, obłożona blachą, dodatkowo specjalistyczne stopki
niwelujące drgania maszyny. Pulpit sterownika PLC – dotykowy.
W zależności od potrzeb maszyna może zostać wyposażona w silnik servo przyśpieszający
przesuw gilzy oraz dodatkowy napęd noża niezbędny do cięcia twardych gilz.
Maszyna spełnia wymogi programu PRZEMYSŁ 4.0 poprzez zainstalowany moduł GSM
umożliwiający zdalną diagnostykę oraz serwis. Istnieje również możliwość rozszerzeń
umożliwiających połączenie maszyny z wewnętrzną siecią zarządzania produkcją.
Rolą operatora jest manualny montaż gilzy oraz kalibracja noża. Kolejne operacje
wykonywane są z poziomu pulpitu sterującego. Po zaprogramowaniu maszyna wykonuje
wszystkie operacje samoczynnie.

Pracę maszyny przedstawia film umieszczony pod adresem:

https://youtu.be/n198SnIU_yo

Dane techniczne
Producent
Kontakt

Gwarancja
Serwis pogwarancyjny

ZPHU ALTANIKA Mariusz Krzyśków
Wrocław, Polska
Aleksandra Wielocha
+ 48 664 117 005
aleksandra@altanika.pl
12 miesięcy
Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 2 lat,
zlecając przegląd serwisowy po roku użytkowania (koszt:
2000 pln netto + dojazd)
Tak
W języku Polskim

Instrukcja obsługi
Oznaczenie CE

Tak

Deklaracja zgodności WE

Tak
3x 400V

Zasilanie

1,5 kW/3kW

Pobór mocy

max 8 bar

Ciśnienie powietrza

800 mm

Szerokość
Długość

2700 mm

Wysokość

1500 mm
250 -300 kg

Waga
Montaż gilzy

Manualny

Przesuw gilzy

Automatyczny wg nastawy (silnik krokowy lub SERVO)
Silnik trójfazowy

Napęd główny

Nóż krążkowy, lub nóż krążkowy napędzany

Narzędzie tnące

Pneumatyczny

Docisk noża

20 mm – 152,4 mm

Zakres średnic

Do 16 mm

Grubość ścianki
Długość zakładanej gilzy
Minimalna długość cięcia
Regulacja prędkości
obrotowej gilzy
Pozycjonowanie noża w
stosunku do przeciwnoża
Pozycjonowanie gilzy i pomiar
Moduł GSM umożliwiający zdalną diagnostykę i serwis.

2000 mm
10 mm
Falownik
Manualne
Sterownik PLC

OFERTA I WARUNKI HANDLOWE*
52 500 pln netto
64 575 pln brutto
Opcje dodatkowe
Silnik servo
+ 7 700 pln netto
Nóż napędzany
+ 5 700 pln netto
KGPA 2000 mm

Forma
zamówienia

Formularz zamówienia potwierdzony podpisem i
odesłany w formie skanu bądź zdjęcia pocztą
elektroniczną.

Płatność

Potwierdzeniem zamówienia jest wpłata 40%
(finansowanie własne) lub 10% (finansowanie
przez leasing) wartości maszyny brutto. Wpłata
pozostałych 60% / 90% następuje po
zakończonej produkcji i ewentualnym odbiorze
technicznym w siedzibie Producenta.

Transport

Niewliczony – do uzgodnienia.

Szkolenie i
uruchomienie

W siedzibie Producenta: bezpłatne
W siedzibie Klienta: 4 000 pln netto + dojazd

* Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania.

