
RAM CWR απορροφητικού πάγκου τύπου Conveyor 

RAM CWR
Σύστημα αυτόματης οριζόντιας κοπής με λεπίδα και απορροφητικού πάγκου τύπου
conveyor.

CWR ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 

Αυτόματο μηχάνημα κοπής με λεπίδα σε πάγκο conveyor με απορρόφηση αέρα για την
δημιουργία κενού και πρόσφυσης. 
Τομείς εφαρμογής: Σύνθετα υλικά, Αφρώδη, Αυτοκινητοβιομηχανία, Ναυτιλία, Μόδα,
Επιπλοποιία, Βιοτεχνία Ένδυσης - Υπόδησης και Αξεσουάρ.
Κεφαλή κοπής με λεπίδα για κοπή συμπιεσμένου υλικού πάχους μέχρι 40mm. 
Πλήρες ηλεκτρονικό σχεδιαστήριο CAD-CAM.

  

Αυτόματο σύστημα ακονίσματος της λεπίδας προγραμματιζόμενο κατά τρεις διαφορετικές
παραμέτρους: χρόνο, μήκος κοπής, με αλληλεπίδραση. Ο χειριστής μπορεί να
προγραμματίσει το σύστημα ακονίσματος ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των υλικών,
προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ποιότητα / η ώρα / το κόστος. 
Σύστημα αναρρόφησης αέρα για τη δημιουργία κενού ελεγχόμενο από μικροεπεξεργαστή
για τη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. 
Ιδιαίτερα χαμηλό κόστος λειτουργίας: 
• Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας μέσω του συστήματος κενού που ελέγχεται από
μικροεπεξεργαστή.
• Βελτιστοποίηση της λειτουργίας με πολύ χαμηλό χρόνο τοποθέτησης του υλικού και
αλλαγή λεπίδας.
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CWR ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: Το αυτόματο σύστημα κοπής που μειώνει τα έξοδα παραγωγής.Το σύστημα κοπής CWR με σταθερό πάγκο σχεδιάσθηκε σκοπίμως για να ξεπεραστεί οσυμβιβασμός μεταξύ ακρίβειας, ταχύτητας και ευελιξίας της κοπής, εξασφαλίζονταςεξαιρετικές επιδόσεις σε διαφορετικά υλικά.  Η αξιοπιστία σε κάθε δοκιμή εξασφαλίζεται με την ευρωστία του σχεδίου και την προσοχήστη λεπτομέρεια. Το μειωμένο κόστος λειτουργίας ήταν ένα βασικό σημείο εστίασης κατάτον σχεδιασμό. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας εξασφαλίζεται από το καινοτόμο σύστημαδημιουργίας κενού που ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή, ενώ ο χρόνος προετοιμασίαςελαχιστοποιείται από τον πολύ γρήγορο υπολογισμό από το λογισμικό της βέλτιστηςτοποθέτησης πάνω στον πάγκο. Η γρήγορη και εύκολη αλλαγή λεπίδας και η ταχύτατη αλλαγή των βουρτσών στον πάγκοκοπής εξασφαλίζει πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης. Μεταξύ των μηχανικών ιδιοτήτων, ξεχωρίζει η παρουσία ισχυρών κινητήρων brushless πουεπιτρέπουν την μέγιστη ακρίβεια στην κοπή. Με το ισχυρό σύστημα αναρρόφησης, το μηχάνημα είναι σε θέση να διαμορφώσει πολλάστρώματα συμπιεσμένου υλικού σε μία μόνο κοπή. Οι διαδρομές κοπής έχουν σχεδιαστεί και παραμετροποιηθεί στο CAD RAM, το οποίοπροσφέρει ευρεία συμβατότητα με δυνατότητα εισαγωγής, εξαγωγής και διαχείρισηςαρχείων DXF έτσι η CWR αποτελεί μια λύση ευέλικτη και υψηλών επιδόσεων.  

CWR: ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ αποτελούμενη από ολοκληρωμένο λογισμικό CAM και άδειαΧρήσης.Ανάκτηση λειτουργίας: μετά από μια διακοπή ρεύματος το μηχάνημα ξεκινά την κοπή απότο  τελευταίο περίγραμμα πριν την διακοπή.Σύστημα προσομοίωσης της διαδρομής κοπής (Tool path). Απεικόνιση της ακολουθίας κοπής.Συμβατότητα με αρχεία DXF.Μπροστινή υποδοχή USB για γρήγορη διεκπεραίωση των φακέλων.Κεντρική μονάδα επεξεργασίας δεδομένων με υψηλή ταχύτητα.Οθόνη  LCD 17".Συνοπτικός πίνακας ελέγχου με διάγραμμα και διαγνωστικά LED.Ν.1 σετ εργαλείων για την αντικατάσταση της λεπίδας κοπής.  
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CAD SYSTEM TEXTIL HARDWARE DECK:Τραπέζι Digitizer και δρομέα με 16-κουμπιά για την εύκολη αποτύπωση των σχημάτων.Κεντρική υπολογιστική μονάδα δεδομένων υψηλής ταχύτητας, συμπεριλαμβανομένης τηςκάρτας γραφικών υψηλής ανάλυσης.Ν. 1 LCD οθόνη 19".RAM CAD Software με ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ αποτελούμενο από τα ακόλουθα modules:- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝΤο περίγραμμα σε χαρτί, ή όποιο δύο διαστάσεων πρότυπο ανιχνεύεται άμεσα μέσωψηφιοποιητή (digitizer) με όλα τα σημεία αναφοράς που επιτρέπουν: Την επιβεβαίωση ή επαλήθευση του περιγράμματος στην οθόνη κατά τη διάρκεια τηςαποτύπωσης. Τον έλεγχο ή την πιθανή τροποποίηση του ψηφιοποιημένου περιγράμματος. Την απόκτηση και τη διαχείριση των περιγραμμάτων μεγέθους μεγαλύτερου από το μέγεθοςτου digitizer.- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝΔημιουργία νέων σχημάτων απευθείας πάνω στην οθόνη. Επεξεργασία / τροποποίηση του συνόλου ή μέρους του προτύπου σχεδίου. Επαλήθευση και έλεγχος των γεωμετρικών χαρακτηριστικών και των διαστάσεων τουπεριγράμματος ή μέρος αυτού. Δημιουργία νέων περιγραμμάτων σχεδίων ή χρησιμοποιώντας μια βιβλιοθήκη απόπρο-υπάρχοντα μοντέλα.

- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: Δημιουργία μοναδικών ή ομαδικών τοποθετήσεων. Αυτόματος και ταχύς υπολογισμός τηςπιο αποτελεσματικής τοποθέτησης (Nesting). Στη συνέχεια μπορείτε να τροποποιήσετε τηντοποθέτηση με την προσθήκη ή αντικατάσταση σχημάτων, συμπεριλαμβανομένων καιεκείνων που δεν ανήκουν στον ίδιο λογαριασμό χωρίς να χρειάζεται να υπολογίσετε εκ νέουτην τοποθέτηση. Προσθήκη διαφορετικών σχημάτων πολύ διαφορετικών μεταξύ τους κατάτην ίδια τοποθέτηση για τη βέλτιστη χρήση του υλικού και τη μείωση των ρεταλιών.Δημιουργία προσαρμοσμένων διαδρομών κοπής για τη βελτιστοποίηση του χρόνουεργασίας.- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΟΠΗΣΌλο το λογισμικό είναι της RAM ELETTRONICΑ και είναι εξοπλισμένο με πολύγλωσσηπλατφόρμα (συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών).          ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ      ΩΦΕΛΙΜΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ      ΜΟΝΤΕΛΟ   CWR 1.6  CWR 2.2  ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ      ΠΛΑΤΟΣ (mm)  1100  2100  4000-5100      ΜΗΚΟΣ (mm)  1600  2200  22 50-3200      ΥΨΟΣ MAX (mm)  40  40  1 5 00            LAYOUT:
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