
Gerbiamas kliente,

Jei klijuojate briauną rankiniu būdu ar staklėmis, kurios neturi briaunavimo medžiagos apdirbimo 
mazgų, o briaunavimo darbų apimtis didėja, mes jums turime sprendimą, kaip pagerinti gaminamų detalių 
kokybę ir sumažinti darbų savikainą:

    Pristatome briaunavimo stakles "D508". Gamintojas: "Hirzt", Italija.

Staklių "D508" privalumai: 

- LCD valdymo pultas su nauja užpatentuota 
sistema „One Touch System“. Ši sistema leidžia valdyti 
visus mazgus iš centrinio pulto, bei dirbti su specialiai 
paruoštom programomis, kurios pritaikytos įvairioms 
briaunavimo medžiagoms.

- grandine varomas naujas detalių pastūmos 
konvejeris užtikrina tikslų detalių judėjimą per stakles net 
12 m/min greičiu;

- prieš klijuojant briaunavimo medžiagą 
užpatentuota „pradinio frezavimo sistema“ pašalina 
pjovimo netikslumus ir taip leidžia pasiekti aukštą briaunavimo kokybę, bei sumažinti klijų sanaudas;

- teflonu padengtas klijų bakas palengvina bako valymą bei prailgina bako tarnavimo laiką;
- užlaidų pjovimo sistema pilnai valdoma iš LCD pulto. Mazge du varikliai: kiekvienam pjūklui atskirai. 

Pjūklai turi 15° pavertimo funkciją, kuri užtikrina aukštą kokybę dirbant su plonomis briaunavimo medžiagomis;
- pneumatinis briaunavimo medžiagos prispaudimo mazgas tolygiai paskirsto spaudimą briaunos 

klijavimo zonoje, kas užtikrina geresnį briaunos sukibimą su plokšte;
- užlaidų frezavimo mazgas sumontuotas ant staklių korpuso taip, kad šalintų vibracijas frezavimo 

zonoje;
- staklės turi dvigubą „cikliavimą“: radiusinį, kuris šalina užlaidų frezavimo netikslumus ir tiesių, kuris 

pašalina klijų likučius. Dėl pasunkėjusio radiusinio cirkliavimo mazgo, „cikliavimas“ pasidarė tikslesnis;
- galutiniam detalių išvalymui staklėse sumontuotas poliravimo mazgas.

Techninės savybės:

Datalės storis 10-50 mm
Detalės judėjimo greitis 12 m/min
Briaunavimo medžiagos storis 0,4- 8,0 mm
Minimalus detalės ilgis 100 mm
Minimalus detalės plotis 80 mm

Staklių kaina: 75 000,00 Lt + PVM
Pastaba: į kainą įeina staklių pristatymas bei paleidimas.
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