B O B I NAD O R S E M TU BE TE 825
Bobinador sem tubete CSI modelo 825
Nosso bobinador sem tubete redesenhado inclui vários recursos padrão
e novas opções para aumentar a facilidade de uso, precisão e eficácia.
Tela tátil colorida multilíngue simplifica a configuração e a operação diária.
A servo tecnologia reduz o tempo de ciclo geral, resultando em melhores
velocidades de linha e maior lucratividade da máquina. Mais recursos
de segurança, como cortinas de proteção ocular frontal e traseira e o
desligamento por sobredimensionamento de rolos, reduzem bastante
os riscos ao operador na operação da máquina.
O modelo 825 é oferecido como: 1) uma máquina NOVA, independente, 2) um
SISTEMA RETROFIT a ser usado em bobinadores de outros fabricantes, e como
3) uma REFORMA COMPLETA de seus bobinadores mais velhos, para a condição
de “como novo”.

Recursos e Especificações
Recursos padrão:

Especificações:

Recursos e equipamentos opcionais:

• Tela tátil colorida de 6”, multilíngue

• Variação da planicidade: 3” até 15”

• Suporte do rolete compressor com

• Plataforma de servo controle BoschRexroth
• Pneumaticamente controlado
• Segurança com feixe fotográfico na

torque de alimentação

(20” e 25” opcionais)

• Faixa de velocidade: até 121 MPM

• Tela multilíngue

• Diâmetro máximo do rolo: 8,5”

• Anexo de folhas perfuradas resistente
• Bandeja coletora de roletes acabados

(14” opcional)

• Ciclos máximos por min: 18CPM

entrada do acumulador
• Alarme de falta de perfuração/
transferência

• Controle do acumulador:
ajustável – a ar

• Alarme de transferência próxima

• Interface: 6” tátil colorida

• Desligamento de segurança –

• Potência: 240 ou 480Vac trifásico

sobredimensionamento de rolos
• Recurso Web Catcher™ da CSI
• Fusos com bobinamento gradual (cônico)

• Pinça secundária

• Garantia: 1 ano ou a garantia
do fabricante dos componentes

Acesse www.CSI-Parts.com
para pedir peças sobressalentes

Dúvidas? Ligue para 847.519.0232

• Espaço ocupado: 52”x50”x68”

Converting Systems Inc. e CSI-Parts
1045 E. Remington Road, Schaumburg, IL 60173
847.519.0232 Tel • 847.519.0241 Fax
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Mantendo sua linha de produção a todo o vapor
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