SCM Minimax E 10 kantenlijmmachine

Machine voor het aanlijmen van kantenmateriaal op rol of in stroken, op rechte of gebogen panelen.
Frame en werktafel
Plaatstalen frame omgezet en gelast tot één structuur. Op dit frame is de werktafel gemonteerd en de
lijmunit geplaatst. De werktafel is vervaardigd uit anti-kras Fenol en heeft openingen in het oppervlak.
Standaard worden er 80 supports meegeleverd die in deze openingen geplaatst kunnen worden om
ervoor te zorgen dat het aan te lijmen kantenband aan de onderzijde van het paneel iets doorsteekt.
Lijmunit

De lijmunit is uitgevoerd met een aangedreven lijmrol en een vrijlopende aandrukrol. De unit heeft een
lijmpot die onder de werktafel ligt. De lijm wordt vanuit deze lijmpot over de lijmrol gepompt, waarna
de niet aangebrachte lijm weer in de lijmpot komt. Hiermee circuleert de lijm continu en wordt
oververhitting voorkomen.
Een rolhouder met een diameter van 520 mm dient als ondersteuning voor het kantenband dat als rol
wordt verwerkt. Om te starten met aanlijmen moet een voetpedaal bedient worden. Zodra het einde
van het paneel bereikt is moet de operator het pedaal loslaten, waarna een kapmes het kantenband
losknipt van de rol.
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Technische gegevens:
Max. dikte vooraf afgekort kantenmateriaal
Dikte kantenmateriaal met kapmes
- hoogte 80 mm
- hoogte 50 mm
- hoogte 45 mm
Hoogte van kantenmateriaal
Dikte panelen
Min. paneelbreedte
Min. paneellengte
Min. inwendige radius
Max. uitwendige radius
Doorvoersnelheid
Werktemperatuur
Vermogen
Afmetingen
Diameter oplegplateau

: 3 mm
: 0,4 – 1,5 mm
: 0,4 – 2,5 mm
: 0,4 – 3 mm
: 10 – 84 mm
: 8 – 80 mm
: 50 mm
: 210 mm
: 25 mm (met kantenmateriaaldikte 0,4 mm)
: 5 mm (met kantenmateriaaldikte 0,4 mm)
: 4 of 8 m/min.
: 140 – 220 °C
: 3,5 kW
: 1000x740x1100 (lxbxh)
: 520 mm

Meer informatie
Op aanvraag sturen wij u graag de uitgebreide prijslijst toe.
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