www.diasismakina.com

1

Dolap yapma mobilya üretim hattı cnc yerleştirme makinesi
CA48-F, otomatik takım değiştirme kafası ve delik paketi (sıkıcı kafa) ile bir Kabin yapım
mobilya üretim hattı cnc yerleştirme makinesidir. Panel mobilya/özelleştirilmiş mobilya
üretim ekipmanının en eksiksiz ve verimli parçasıdır. Bir mobilya üretim hattına
bağlanabilir.
Üst düzey kabin kapak frezelenmesini ve kesilmesini gerçekleştirebilen bir otomatik takım
değiştirme mili vardır. İtalyan orijinal ithal matkap ünitesi, panel panolarını delerken
delikleri doğru ve hızlı bir şekilde delebilir. Bu şekilde, kapak yapmak için CA48'in
verimliliği, matkap ünitesi olmayan UA48 işleme merkezinin çalışmasına benzer;dolap
işleme için CA48'in verimliliği M6 mobilya yapma makinesine benzer (iki mil ve bir matkap
ünitesi).
Dolap ve kapakları birlikte ve daha verimli üretmek isteyen bir mobilya fabrikası varsa, bu
makine en iyi seçiminiz olacak!
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Teknik parametre
MODEL

CA48 / CA48 -2/ CA48 -F

Maks. tek masa için çalışma aralığı 1220 * 2440 * mm (özelleştirilmiş olan mevcut )
Seyahat hızı

0~70m/dak

Maks.çalışma hızı

0~20m/dak

Çevirmeli
doğruluğu

tahtaların

İletim tipi
Mil tipi

işleme

0,05 mm
X/Y ekseni: raf ve dişli;Zekseni: vidalı mil
9.0KW ATC (otomatik alet değişimi) hava soğutmalı
miller

Takım değiştirici sayısı

8/12/16pozisyonları

D dere birimi (sıkıcı başı)

9V(5+4, dikey), İtalya'dan ithal

Kontrol sistemi

SYNTEC/DELTA

İş masası

4 bölgeli iki katmanlı ızgara tipi vakumlu çalışma masası

Voltaj

3PH 380V 50/60HZ

Boyut(uzunluk*genişlik*yükseklik) 3700/5900/9600* 2250*2300mm
GW

2 8 00KG/4 2 00KG/4 4 00KG

Makine net gücü

1 5 KW

Makine çalışma gücü

2 5 .5KW

Özellikleri
1.Dolap yapma mobilya üretim hattı cnc yerleştirme makinesi torna tezgahı geliştirilmiş
işleme, yapı sağlam ve dayanıklıdır.
2.İtalya'dan ithal edilen ATC mil ve matkap ünitesi (sıkıcı kafa), Alman'dan ithal edilen raflar,
Tayvan'dan lineer raylar.
3. Çok güçlü adsorpsiyon ve 7.5KW vakum pompası ile ızgara tipi çok delikli vakumlu çalışma
masasının çift katmanları.
4. Geleneksel kesme moduyla (panel testeresi gibi) karşılaştırıldığında, CA48-F çok fazla
işçilik maliyeti tasarrufu sağlayabilir.Çalıştırmak için yalnızca bir kişiye ihtiyaç vardır, bir kişi
bile birkaç cihazı çalıştırabilir.Basit kullanım ve yüksek verimlilik.
5. Otomatik yükleme ve otomatik boşaltma, optimum akıllı kesim, hızlı dikey delme, hepsi bir
arada.Kesintisiz işleme, çıktıda maksimum verimlilik sağlar.
6.Opsiyonel otomatik yükleme ve boşaltma veya çift çalışma masalarına gerek yoktur.İki
çalışma masası dönüşümlü çalışır, besleme süresinden tasarruf sağlar ve işleme verimliliğini
artırır.
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