Листоогъваща машина
HRB-4 2510

ПРЕДИМСТВА НА ЧЕТИРИРОЛКОВИТЕ МАШИНИ HRB 4
Mашините от серията HRB 4 са машини с голяма точност, лесни за обслужване и с голяма
бързина на работата. Тези машини притежават предимства, които не са налични при
други типове машини:
џ Правите участаци в края на листа са минимални, за разлика от триролковите
џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ

машини;
Работната позиция на металния лист винаги е хоризонтална;
Моментално подравняване на металния лист с помощтта на страничната ролка
(предотвратява се разминаването в краищата на готовото изделие);
Готовото изделие може да бъде завършено само с един работен ход, включително и
предварително огъване на двата края на металния лист
Единствените машини, гарантиращи точността на изделието: металният лист е
винаги под контрол, тъй като е захванат между горната и долната ролка, докато
трае процеса огъване.
Възможност за изработка на конуси;
Изцяло хидравлично задвижване (обикновенно задвижването на други машини е
ръчно или в най-добрия случай механично);
Независими хидравлични двигатели (обикновенно задвижването на други машини
става посредством един двигател, редуктор и зъбни предавки);
Автоматична компенсация на периферната скорост (При други машини се използва
ниско ефектен съединител);
Възможност за управление на натиска (липса на такъв контрол при други машини).
По този начин се предотвратява възможността за премачкване на материала.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
HRB 4 2510

Тип
Брой на валовете

бр.

4

Дължина на огъване (L)

mm

2550

-Предварително огъване

mm

8

-Огъване

mm

10

Диаметър на горния вал

mm

230

Диаметър на долния вал

mm

210

Диаметър на страничните валове

mm

190

Дължина на машината (U)

mm

4450

Ширина на машината (G)

mm

1400

Височина на машината (Y)

mm

1150

Тегло на машината, приблизително

kg

~6000

Мощност на ел. двигателя

kW

7.5

Височина на работна зона (C)

mm

835

Максимална дебелина на огъване

400V / 3 Phase / 50 Hz

Ел. захранване
Скорост на огъване

m/min

Две работни скорости

Валове, задвижване

4-те вала задвижвани от планетарни предавателни кутии куплирани с хидромотори

Валове, лагери

Сферични полкови лагери с бронзови сепаратори

Валове, материал

High tensile carbon steel C45

Валове, закаляване

Induction hardened 54±2 HRc

Движение на валовете

Една скорост на огъване, електронно синхронизирана

Калибровка на валовете

Ръчно

Притискане

Презизно хидравлична система за контрол на притискането

Управление

PLC control, Мобилна, изнесена конзола с пулт за управление

Конично огъване

Ръчна система за конично огъване

Смазване

Автоматично

