▼

MANIPULATOR
MECHANICZNY
Z SZEREGIEM ZALET.

MH
Manipulator mechaniczny ze staÓym skokiem do urz·dzeÕ
lakierniczych

Miejsce na drzwi

Skok roboczy

Skok roboczy + 810

Kolumna
prowadnicza

Zainstalowanie w opcji
gÙra  dÙÓ
w opcji drugi komplet zaciskÙw

Manipulator skÓada siÄ z kolumny prowadniczej (umoüliwia
ruch urz·dzeÕ do aplikacji lakieru) oraz elektrycznego
silnika przekÓadniowego.
Sanie przesuwne, do których s· zamocowane pistolety
natryskowe, poruszaj· siÄ precyzyjnie i bez üadnych luzów
na szynie przy pomocy rolek bieünych, które nie wymagaj·
konserwacji. Ruch saÕ przejmuje sworzeÕ kulisowy, trwale
poÓ·czony z jednostajnie kr·ü·cym ÓaÕcuchem tulejkowym.
DÓugoíº skoku jest okreílana przez odstÄp obu kóÓek
ÓaÕcucha.

PracÄ caÓego urz·dzenia zapewnia silnik elektryczny
z napÄdem o regulowanej czÄstotliwoíci.
Ustawienie prÄdkoíci suwu odbywa siÄ za pomoc·
potencjometru umieszczonego w szafie rozdzielczej.
Aby unikn·º zabrudzenia wnÄtrza kolumny prowadniczej,
do dwóch bocznych szczelin doÓ·czone s· klinowe osÓony
z tworzywa sztucznego. Za podstawÄ manipulatora moüe
sÓuüyº wystÄpuj·cy w opcji wózek na rolkach, pozwalaj·cy
Óatwo ustawiº kolumnÄ w odpowiednim miejscu, a nastÄpnie
mechanicznie j· zablokowaº.
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Dane techniczne
MH  Manipulator mechaniczny ze staÓym skokiem
Rodzaj konstrukcji:

pozioma i pionowa

Przetwornik przemieszczenia:

tarcza taktuj·ca lub selsyn nadawczy

Rodzaj napÄdu:

regulowana przekÓadnia ílimakowa
IP 54 wzgl. w wykonaniu p-wybuchowym
nastawianie rÄczne lub zdalne,
w opcji z silnikiem hamuj·cym

OsprzÄt

WÙzek:

MV uruchamiany rÄcznie
EVK uruchamiany elektrycznie
PVK uruchamiany pneumatycznie

Sterowanie:

rozpoznawanie konturÙw
zaÓ·czanie lakieru

PrÄdkoíº:

MH 1
MH 2
MH 2T
MH 3

10 - 52 m/min
13 - 65 m/min
15 - 85 m/min
15 - 85 m/min

Udüwig saÕ na
kolumnie prowadniczej:

MH 1
MH 2
MH 2T
MH 3

25 kg
30 kg
25 kg
40 kg
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WiÄksze obci·üenie na zapytanie.
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