Presă modulară pentru bandă dublă

Soluția dvs. flexibilă la nivel mondial

Procese de producție flexibile
În viitor, companiile de producție se vor confrunta cu noi provocări, precum fluctuațiile de cerere mare. Berndorf Band Group, împreună
cu clienții săi, găsește moduri de a produce flexibil și totodată eficient din punct de vedere al costurilor. Altfel, presa modulară pentru
bandă dublă oferă cea mai bună soluție pentru necesitățile curente și viitoare de procesare.
Sistemul modular al acestei prese pentru bandă dublă permite combinarea oricărui număr de module și componente. Datorită flexibilității
sale, etape diferite de producție pot fi efectuate într-o singură linie de producție. Mașina poate fi mărită, redusă sau reorientată în orice
clipă, ceea ce permite utilizarea independentă a mașinii și realizarea unei varietăți diverse de procese de manufacturare.

„Un avantaj semnificativ al presei modulare pentru bandă dublă este
schimbul flexibil de module fără scoaterea benzii. Astfel, procesele pot fi
adaptate la necesitățile de produs respective, schimbând modulele rapid
și ușor. În plus, instalarea elementelor adiționale crește semnificativ
capacitatea de producție. Sunt disponibile module cu covor de cilindri,
module cu cilindri ficși, module cu placă glisantă și module calendar.”
Christian Nagl
Director vânzări & management proiect
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Teste individuale de producție în Berndorf
În Centrul de Cercetare & Dezvoltare din Berndorf, Austria, clienții ne pot vizita în locație pentru a se convinge singuri despre
avantajele presei modulare pentru bandă dublă. Combinația dintre experți competenți și tehnologie modernă oferă un factor de
decizie optim pentru dezvoltarea unei prese pentru bandă dublă specifice clientului. Procesele individuale de producție pot fi efectuate
și examinate privind eficiența lor.
Servicii
n Aranjamente modulare individuale
n Susținere din partea experților pentru setări optime ale parametrilor
n Teste de temperatură de până la 400 °C | 752 °F

„Deoarece ne-am bazat pe calitatea benzilor de oțel Berndorf pentru mulți ani, decizia de a avea încredere
în expertiza producătorului de top de benzi de oțel a fost ușoară, pentru noua noastră linie de producție.
Grație competenței tehnicienilor și caracteristicilor unice ale presei duble pentru benzi, este posibilă acum
producerea de plăci din plastic cu o grosime de până la 45 mm. În timpul întregului proces, am putut să ne
bazăm pe specialiștii Berndorf Band Engineering să finalizeze proiectul de manieră rapidă și eficientă din
punct de vedere al costurilor.”
Ing. Albert Fritz
Manager Senior TD
Isosport Verbundbauteile GmbH
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ASPECTE
IMPORTANTE

Bandă superioară

Bandă inferioară

Modul cu cilindri ficși
(FRM)
Modul cu covor de cilindri
(RCM)
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n Temperatură de operare până la 400 °C | 752 °F
n Schimbare modul fără dezasamblarea benzii
n Presiune până la 5 MPa
n Viteze de până la 98 pic/min

Modul calendar
(CAM)
Modul cu placă glisantă
(SPM)
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Design modular pentru securizarea productivității
Modul cu covor de cilindri Modul cu cilindri ficși Modul cu placă glisantă
(RCM)
(SPM)
(FRM)

Modul calendar
(CAM)

Industria automobilistică

Industria electrică

n Epoxi-fibre de carbon

n Plăci conductoare flexibile

n Mase plastice armate cu fibre de sticlă

n Folii puternic polizate

n Plăci izolatoare (termic și acustic)
n Produse sinterizate

n Materiale cu fibre metalice
de ex. temperare cu ulei termic

de ex. temperare cu duze de aer

de ex. temperare cu bare de încălzire

n Plăci conductoare (PCB)

n Plăci plastice (PE│PP│PA│PVC│PET etc.)
Presiune max.
5 MPa
n Elemente funcționale decorative etc.

10 kN/m

n Folii subțiri
max. 0,2 MPa

Viteză max. bandă

30 m/min

15 m/min
Industria
sportivă

Grosime produs

30 m/min

de ex. temperare prin IR

max. 60 kN/m
30 m/min

n Laminate pentru ski
0,1 - 50 mm
n Laminate pentru snowboard etc.

Tstandard

300 °C | 572 °F

Tmax

400 °C | 752 °F

Mai multe detalii și dimensiuni la cerere
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Temperatură
Medii

Medii de operare

Placă glisantă & covor de cilindri

Tambur

(SPM & RCM)

(FRM)

Calendar
(CAM)
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n

n

n
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Ulei termic

n

n

n

n

n

n
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n
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Electricitate (IR, bare de încălzire)
Aer
Răcire |

*

n

n
**

n

n

n
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Încălzire

Lățime max. produs [mm]

Tambur Ø [mm]

Lățime bandă [mm]
800

750
800

Dimensiuni

Cilindri ficși

950

1.000

1.500

1.550
1.500

2.050

2.100

2.600

2.650
2.000

3.100

3.150

Grosime bandă [mm]
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0

Mai multe detalii și dimensiuni la cerere
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