
 
 

 

 GIĘTARKA DO RUR ZB 54 H

   

Model ZB 54 H o długości 2500 mm         Jednostka sterująca 
 

 

Opis maszyny

 

 

 
Dane techniczne

 

-Giętarka do rur i profili do 54 mm 

- solidna konstrukcja do intensywnego użytkowania

 

Inne modele: ZB 28/ZB 42/ZB 60/ZB 70/ZB 80 
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Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Nowoczesny napęd elektromechaniczny
- Sterowanie PLC
- Elektroniczny pomiar długości i skrętu
- Ręczny system zatrzymania
- Hydrauliczne zaciskanie rur
- Regulowana siła docisku
- Uchwyt trzyszczękowy
- Panel sterowania

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

Całkowita moc  

Napięcie       

Kierunek gięcia  

Prędkość gięcia 

Minimalny promień gięcia 

Maks. promień gięcia 

Minimalna średnica rury

Maksymalna średnica rury

Waga  

Wymiary dł. x szer. x wys

°/s 



 
 
 

 

   
 
 

 

głowica gnąca 
 

 

 

   
Jednostka sterująca trzpień automatyczny

  

   
zaciskanie zatrzymanie ręczne

 
 

    
smarowanie wycieraczka

 
 
 

 

 Giętarka do rur i profili do 54 mm.

Solidna konstrukcja do intensywnego użytkowania

Standardowe wyposażenie
- Elektromechaniczny napęd osi gięcia

- Sterowanie PLC z kolorowym wyświetlaczem (B+R)

- Rozdzielczość kąta gięcia 0,1 stopnia

- Elektroniczny pomiar długości skręcania

- Ręczny system zatrzymania

- Posuw– zatrzymuje się po przekroczeniu zakresu ruchu

- Twist - raster 15 stopni

- Hydrauliczny napinacz rur z regulacją docisku

- Programowalne wycofanie trzpienia

- Uchwyt trzyszczękowy

- Zewnętrzny panel kontrolny

- Zmiana narzędzia w procesie plug-in

- Zastosowanie mobilne

Sterowanie
- Kontrola pozycjonowania w mobilnym panelu sterowania

- Sterowanie PLC z kolorowym ekranem dotykowym   

  5,7-calowy kolorowy wyświetlacz QVGA z 10 przyciskami dotykowymi

  64MB DRAM, kompaktowe gniazdo flash   ETH 10/100, łącze X2X, 2x USB   

  Programowanie graficzne, geometrie można bezpośrednio obliczyć na maszynie   

  Możliwa transmisja danych przez pamięć USB lub sieć   

  Pamięć 999 programów po 10 pozycji, kąt, długość, obrót

  Baza danych materiałów dla 99 typów rur

Opcje
- Automatyczne cofanie narzędzia

- Ręczny/automatyczny uchwyt szybkomocujący

- Kontrolowany system zatrzymania

- Automatyczne smarowanie trzpienia

- Obsługa przełącznika nożnego (domyślnie)

- Wersja mobilna na rolkach

- Oprogramowanie obliczeniowe
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