
profesjonalne doradztwo
opieka posprzedażna
produkt dopasowany do klienta
projekty indywidualne

TRAK  LINOWY PTL/13.5/3000x1250/MFA „smart”

Przestrzeń robocza jak dla  Traka piłowego o dysku 3000
Trak linowy z pojedynczą liną diamentową jest przystosowany do dzielenia bloków

kamiennych i przecinania ich na płyty. Dzięki zastosowaniu płynnej regulacji prędkości liny
diamentowej maszyna może ciąć zarówno granit, marmur i pozostałe gatunki kamienia.
Sztywna i stabilna konstrukcja traka linowego składa się z dwóch wzmacnianych kolumn
słupowych połączonych stalowymi belkami. Na kolumnach zamontowane są  dwa koła linowe o
średnicy 1300 mm każde. Podnoszenie i opuszczanie kół linowych jest realizowane przez silnik
elektryczny napędzający śruby trapezowe umieszczone w środku słupów.

Lina diamentowa napędzana jest poprzez przekładnię pasową z silnika elektrycznego, w
którym prędkość obrotowa jest regulowana przemiennikiem częstotliwości. Maszyna wyposażona
jest w pneumatyczny system naprężania liny o regulowanej sile naciągu.

Układ sterowania przystosowany jest do pracy w trybie ręcznym (serwisowym),
półautomatycznym i automatycznym. W trybie ręcznym operator bezpośrednio za pomocą
przycisków steruje funkcjami maszyny. W trybie półautomatycznym, po ustawieniu wysokości
cięcia i linii cięcia liny, maszyna samodzielnie przecina kamień. Po przecięciu suporty kół unoszą
się znad materiału i lina zatrzymuje się. Grubość ciętych płyt ustawiana jest każdorazowo przez
operatora przejazdem wózka, służącego do przemieszczania bloku kamiennego, napędzanego
motoreduktorem sterowanym z tablicy sterowniczej.

W cyklu automatycznym zastosowany jest elektroniczny programator cięć wielokrotnych z
wyświetlaniem zadanej szerokości cięcia. Rozwiązanie to umożliwia zaprogramowanie całego
procesu cięcia bloku kamiennego na płyty o zadanej grubości.
Układ sterowania umożliwia ustalenie optymalnego czasu docinania oraz posiada szereg
zabezpieczeń zapewniających pracę liny z optymalnymi parametrami.
Maszyna może być wzbogacona o wyposażenie dodatkowe.



TRAK  LINOWY PTL/13.5/3000x1250/MFA „smart”

Cechy charakterystyczne:
 zastosowanie ekonomicznej liny tnącej
 regulowana siła naciągu liny
 samojezdny stół napędzany motoreduktorem
 stabilna konstrukcja nośna
 niski koszt eksploatacji

Charakterystyka techniczna:
gabaryty (wys. x szer. x dł.) 3900x6500x4500 mm
szerokość cięcia 3000 mm
wysokość cięcia 1250 mm
gabaryty stołu (szer. x dł.) 2200x1700 mm
zasilanie 14kW/400V/32A/50Hz
napęd liny VL=0-40 m/s //

Sg 160M-6 p=7,5kW; n=960 obr/min.; 400V;
podnoszenie i opuszczanie kół Vp=do 0,5 m/min // Vo=od 0,15 do 0,7 m/h //

3Sg 132M-4/8 p=5/3kW; n=1400/700 obr/min.; 400V
podnoszenie i opuszczanie kół R-80/31/WBS/G2/B7
podnoszenie i opuszczanie kół R-80/31/WBS/G1/B6
jazda stołu Vr= do 4,0 m/min. //

MR-100/66/1,1-900/G3/B8; 400V
długość / średnica liny 13,5 m / 6-8 mm
zużycie wody 10 l / min
ciężar urządzenia 5800 kg

Wyposażenie dodatkowe:
oznaczenie nazwa

A laserowa wizualizacja linii cięcia
C pomiar grubości cięcia płyty z wyświetlaczem
D sterowanie elektrozaworem  wody

R pomiar obecności wody  (czujnik ciśnienia wody)

Tx przedłużenie torowiska ( za metr powyżej 4 m)

GSM moduł GSM do wysyłania powiadomienia o stanie pracy maszyny

WIFI moduł internetowy do zdalnego monitorowania pracy maszyny


