
RAM SLC SF ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΟΠΗ ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΚΟΡΔΕΛΑ

RAM SLC SF
Κοπτικό μηχάνημα CNC 3-αξόνων, οριζόντια κοπή με κορδέλα η οποία περιστρέφεται με
μεγάλη ταχύτητα.

SLC SF: Βασικά χαρακτηριστικά 

Τομείς εφαρμογής: Στρώματα, Ακουστική, Αυτοκινητοβιομηχανία, Ταπετσαρία, Μόνωση,
Βιομ. Τροφίμων, Βιομηχανία Αθλητικών Ειδών, κτλ. 

Υλικά: Ικανότητα ταχείας κοπής αφρών πολυουρεθάνης PU soft χαμηλές ÷ μεσαίες
πυκνότητες για υψηλούς όγκους παραγωγής, Viscoelastic, Latex, Memory, Πολυεστέρα -
Πολυαιθυλένιο.  

Σχεδιασμός επικεντρωμένος στην ποιότητα και την αξιοπιστία στον χρόνο. Υπερυψηλή
ταχύτητα κοπής που συνδυάζεται με υψηλό επίπεδο ακρίβειας και επαναληπτικότητας.
Συνεχής εκτέλεση πολύπλοκων σχημάτων που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες γωνίες
και ακμές μέσω κορδέλας με γωνία περιστροφής ± 360°. 
Χαμηλό κόστος χρήσης με: 
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας από το επαναστατικό σύστημα με χαμηλές μάζες.
- Υψηλή απόδοση του υπολογισμού τοποθέτησης, γρήγορη ρύθμιση και ελαχιστοποίηση της
σπατάλης σε ρετάλια.
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SLC SF: ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

  

  

Μπορεί να κόψει ένα Διπλό Στρώμα χωρίς την βοήθεια μπράτσου έντασης της κορδέλας!
Το αυτόματο οριζόντιο κοπτικό μηχάνημα SLC αντιπροσωπεύει την τελευταία εξέλιξη της
σειράς RAM για την κοπή αφρών πολυουρεθάνης μεσαίας, χαμηλής πυκνότητας
προσφέροντας εξαιρετική απόδοση στην παραγωγή. 
Μεταξύ των μηχανικών ιδιοτήτων, ξεχωρίζει η παρουσία ισχυρών κινητήρων brushless που
επιτρέπουν την πραγματοποίηση προφίλ ακριβείας σε πολύπλοκα σχήματα σε ελάχιστους
χρόνους. 
Οι διαδρομές κοπής έχουν σχεδιαστεί και βελτιστοποιηθεί στο CAD RAM, το οποίο
προβλέπει ευρεία συμβατότητα μέσω ικανότητας εισαγωγής, εξαγωγής και διαχείρισης
αρχείων με επέκταση DXF. Το κοπτικό SLC είναι μια λύση κοπής υψηλών επιδόσεων
εξαιρετικά ευέλικτη. Ο στόχος του μειωμένου λειτουργικού κόστους κατά την φάση του
σχεδιασμού, το καινοτόμο σύστημα αντιστάθμισης χωρίς αντίβαρα αλλά με βέλτιστη
κατανομή του βάρους στα κινητά μέρη προσδίδουν μεγαλύτερη ταχύτητα και οικονομία σε
σύγκριση με τα παραδοσιακά κοπτικά με μηχανικά αντίβαρα. 
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Η δοκιμασμένη αξιοπιστία εξασφαλίζεται με την αρτιότητα του μηχανήματος και τηναπόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια: το καινοτόμο σύστημα πολλαπλής έδρασηςδιασφαλίζει την μέγιστη ακαμψία ακόμη και σε υψηλές ταχύτητες κατά τη διάρκεια τηςλειτουργίας. Το SLC είναι εξοπλισμένο με αυτόματο σύστημα ελέγχου ακονίσματος πουελέγχεται από μικροϋπολογιστή εξασφαλίζοντας την βέλτιστη κατάσταση της κορδέλας,ανεξάρτητα από το υλικό της παραγωγής: στην πραγματικότητα είναι δυνατός οπρογραμματισμός της συχνότητας του ακονίσματος. Το κοπτικό SLC είναι εξοπλισμένο με περιστρεφόμενο τραπέζι που χρησιμοποιείται για τηνεφαρμογή του κόντρα-περιγράμματος (δεύτερη κοπή).    Όλο το λογισμικό είναι της RAM ELETTRONICΑ και είναι εξοπλισμένο μεπολυγλωσσική πλατφόρμα που υποστηρίζει πλήρως τα Eλληνικά!.SLC SuperFast : OPTIONALS• Ραουλόδρομος για πιο εύκολη φόρτωση/εκφόρτωση του υλικού.• Περιστροφική πλατφόρμα με μεταφορική ταινία: οι εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσηςγίνονται ακόμα πιο εύκολες και γρήγορες χάρη στη βοήθεια της μεταφορικής ταινίας.• Μηχανισμός ηλεκτρονικής απεικόνισης σε οθόνη της τρέχουσας θέσης της πρέσας:Επιτρέπει σε σχέση με την στάνταρ έκδοση μεγαλύτερη ακρίβεια στην εκτέλεση τουκοντραπεριγράμματος της δεύτερης κοπής χωρίς να αφήνει πιθανότητα για λάθη στασημεία αναφοράς.• Αυτόματη πρέσα: Η πρέσα οδηγείται αυτόνομα από το μηχάνημα στην άνοδο/κάθοδοσυγχρονισμένα κατά την εκτέλεση των κοπών των κοντραπεριγραμμάτων.• Σύνθεση UBE: Χάρη σε μια πρόσθετη μεταφορική ταινία στην είσοδο του μηχανήματος, ηφόρτωση/εκφόρτωση του υλικού σε μπλοκ προς επεξεργασία γίνεται εύκολα και γρήγορα.Αυτή η σύνθεση δεν επιτρέπει επίπεδο εργασίας με περιστροφικό τραπέζι. (Φωτογραφίααριστερά)• Σύνθεση RotaUBE: Όπως και η UBE αλλά με την προσθήκη της περιστροφικήςπλατφόρμας για την εκτέλεση της δεύτερης κοπής του κοντραπεριγράμματος.(Φωτογραφία στο κέντρο)• Σύνθεση RotaDOBE: Αληθινή γραμμή παραγωγής η οποία επιτρέπει μια εντελώς αυτόματηζώνη φόρτωσης και ευθυγράμμισης του υλικού προς επεξεργασία, μια ζώνη εργασίας μεεντελώς αυτόματη εκτέλεση του κοντραπεριγράμματος και μια ζώνη εκφόρτωσης τουυλικού από την άλλη πλευρά. Ο χειριστής έχει επίσης την δυνατότητα να επιλέξει εάν θέλεινα εκφορτώσει το μπλοκ του κομμένου υλικού από εμπρός ή πίσω. (Φωτογραφία δεξιά)    
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                      ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      MΗΧΑΝΗΜΑ  ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ        ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ  ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΙΚΟΥ      ΠΛΑΤΟΣ (mm)  5290  6250  2200      ΜΗΚΟΣ (mm)  3900  4695  2200      ΥΨΟΣ MAX (mm)  3300  =  1300          LAYOUT:
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