
0/4میلیمتر

3میلیمتر

8میلیمتر

50میلیمتر

190میلیمتر

80میلیمتر

880میلیمتر
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Hz - 400 V - 3 ph 50هرتز/ ولت / فاز 

1530×1200×4700میلیمتر

140×1میلیمتر

1150کیلوگرم

دستگاهی ایده آل با حداقل زمان آماده به کار

 و زهوار چوبیPVC ، ABSقابلیت چسباندن نوارهای مالمین ، 

:مشخصات فنی

 حداقل ضخامت نوار

 حداکثر ضخامت نوار

 حداقل ضخامت قطعه کار

 ساخت AKV 3005 DKدستگاه لبه چسبان تمام اتوماتیک مدل 

  آلمانHEBROCKشرکت 

(Hotmelt)چسب مصرفی از نوع گرانول 

 حداکثر ضخامت قطعه کار

(برای نوار)حداقل طول قطعه کار 

 حداقل عرض قطعه کار

 ارتفاع میز کار

 سرعت

 زمان آماده به کار

فرز + فرز پرداخت اولیه نوار + اره سر و ته زن نوار + قطع نیوماتیک نوار + چسب زن و غلتک فشار 

پولیش+ لیسه نوار + فرز قوس گوشه نوار + پرداخت ثانویه نوار  

توان مصرفی

مشخصات برق ورودی

(طول× عرض × ارتفاع ) ابعاد دستگاه 

 قطر خروجی مکنده

 وزن دستگاه

 اروپاCEدارای استاندارد 



:نکته مهم

:تجهیزات درخواستی 

( عدد4)چرخ زیر دستگاه   - 

 میلیمتری8قابلیت استفاده از زهوار چوبی - 

 میلیمتر قابل نصب به مکنده مرکزی یا سیار140لوله مکنده به قطر 

 درجه سلسیوس 20 الی 18جهت دستیابی به بهترین کیفیت اتصال نوار به قطعه کار، نوارهای مصرفی را در دمای 

.نگهداری نمایید

(فشار باد) قطع نوار از رول بصورت نیوماتیک 

 موتور مجزا و قدرت موتور 2 (جهت پرداخت اضافه باال و پایین نوار)فرز پرداخت اولیه 

 دور در دقیقه16000 کیلووات و دور موتور 0/37 
 کیلووات 0/37 موتور مجزا و قدرت موتور  2 میلیمتر با 3تا شعاع  (جهت ایجاد شعاع برروی نوار)فرز پرداخت ثانویه 

 دور در دقیقه16000و دور موتور 

:(هفت ایستگاه)تجهیزات استاندارد 

(ساده و قابل دسترسی)تابلو فرمان 

میز نوار

(فقط در حالت خاموش بودن درب دستگاه باز میشود)درب اصلی 

 چراغ کنترل برای تنظیم فاصله بین قطعات

(دقیقه،استارت اتوماتیک همزن وباز شدن اتوماتیک تنظیم کننده چسب4-5زمان گرم کردن حدود)مخزن ذوب چسب

دارای سه غلتک فشار جهت چسباندن نوار بروی لبه کار

دور در دقیقه16000 کیلووات و دورموتور 0/37اره قطع کن سرو ته نوار با یک موتور و قدرت 

 لیسه نوار جهت برداشت اضافه نوار

محفظه جمع آوری ضایعات نوار

پولیش جهت تمیز کردن باال و پایین کار

اینورتر

(Corner trimming)فرز قوس گوشه 




