Pozostałe maszyny, jakie oferujemy
Do zabezpieczania drewna:
- Autoklawy
- Vac-vac
- Wanny do impregnacji
Do przerobu drewna:
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- Prasy
- Piły
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Szybki ruch we
wszystkich
kierunkach !

Prasa Stavelse PCO jest naszą perłą w koronie! Jej potężna płyta
umożliwia montaż nawet największych sekcji elementów
drewnianych i bije
wszystkich konkurentów w zakresie
wydajności.
Ta prasa może produkować zarówno małe jak i duże kratownice.
Gładkie przesuwanie możliwe jest dzięki zastosowaniu osi
napędzanych silnikiem.

Prasa PCI wykorzystuje najnowsze osiągnięcia technologii CNC
i może być sterowana ręcznie, z "touch and go" lub z plików DXF.
Rysunek DXF kompletnej kratownicy jest wyświetlany na ekranie i
w razie potrzeby możliwe jest zaprogramowanie dodatkowych
punktów.
Prasa PCO może być łatwo podłączona do Internetu. To pozwala
nam na łączność z urządzeniem, aby przeczytać programy klienta
i pomóc mu w szybki i efektywny sposób z naszego biura.

Prasa Stavelse PCO jest wyposażona w najnowsze technologie. Jej silniki,
systemy częstotliwości oraz ekran dotykowy sprawiają, że jest liderem w
swojej kategorii.

Dzięki naszej elastyczności jesteśmy w stanie zaoferować różne opcje,
takie jak system wyrzutnika rolkowego (wzdłuż lub w poprzek stołu),
który zapewnia szybkie i sprawne odprowadzanie kratownicy.

Bramka jest solidną, stabilną konstrukcją, zamontowaną na
kółkach z łożyskami. Daje to w rezultacie wyjątkowo silną
i szybką prasę.

Zakres roboczy

Sterowanie CNC

Wymiary i ciężar

Oś X : 2500mm, 3000mm, 4000mm, 4500mm,
5000mm

Schneider Electric : M258
Ekran
: IPC 15”

Długość

: zależnie od ilości stołów (2400mm + 500mm )

Szerokość

: 4100mm – 4600mm – 5600mm – 6100mm – 6600mm

Oś Y : długość zgodnie z życzeniem ( przedłużenie przez
elementy o 2400mm)

Wysokość

: 2300 mm

Oś Z : 115mm

Ciężar każdego stołu : zależnie od szerokości stołu

Szybkość posuwu przy pełnej prędkości

Ciężar prasy : zależnie od szerokości prasy

X :

800mm / sek

Y:

800mm / sek

