RM 40 K

OTOMATİK ZIMBALAMA VE BÜKME MAKİNASI

Bihler teknolojisi ve yenilikçi mühendisliğin mükemmel birleşimi
Bihler’in çıkardığı en son makina olan RM 40K Zımbalama
ve Bükme Makinası, yüksek üretkenlik, esneklik, kârlılık
ve yüksek ürün kalitesi için bugünün yenilikçi Bihler teknolojili başarılı RM serimizdeki tüm avantajları içermektedir.
Bu RM 40K’nın, RM 35, RM 40 ve RN 40E’nin takımlarıyla
uygunluğu, optimize edilmiş işlem adımları ve yeni
kullanıcı dostu VariControl VC1-E Bihler kontrol sistemi
ile olmaktadır. Makinanın kolay ulaşılabilir yerleşim planı;
kaynak, iç diş açma, vidalama, montaj ve daha bir çok
önemli Bihler teknolojilerinin, sizin üretim konseptinize

kolay ve verimli bir şekilde entegre edilmesine olanak
sağlamaktadır. Daha esnek merkezi mandrel hareketi için
daha büyük merkezi işleme plakası, makinanın arka bölümünden ekstra entegrasyon imkanı sağlamaktadır. Kalıp
ve kam değiştirme süreleri yenilikçi Bihler hızlı değiştirme
sistemleri ile önemli derecede azaltılmıştır. Uzun kesme
kalıp ömrü için geniş alanlı 2 noktadan eksantik pres ile
avantajlar bütünü tamamlanmıştır.
RM 40K – yatırımlarınızı karşılığını almanızı sağlayan bir
makina!

Avantajları:

Standart Donanımlar:

– Optimal işleme sırası ile yüksek performans artışı

– Kademesiz ayarlı Motor tahriği Anma motor gücü: 5,5 kW

– RM35, RM40 ve RM40E kalıplarının da 			
kullanılabilmesine uygun

– Dört normal kızak donanımı
(maks. kurs boyu 40mm, anma gücü 60 kN)

– Uzun kesme kalıplar için büyük bağlama alanlı
ekzantrik pres.

– İki noktadan eksantrik pres:
Anma gücü 90 kN, kurs boyu 12 mm, 320 mm boyuna
ve 170 mm enine kadar kesme kalıpları için bağlama alanı

– Entegre elektrik panosu sayesinde kompakt yapı
– Entegre gürültü azaltma ve güvenlik kabini
– 15” dokunmatik ekranlı, kullanıcı dostu VariControl
VC1-E kontrol ünitesi
– Daha fazla merkezi mandrel hareketleri için daha
büyük merkezi işleme plakası
– Yeni tip hızlı kalıp değiştirme sistemi
– Gelişmiş kam sistemi

– Merkezi mandrel, bastırma veya çekme seçimli
(maks. kurs boyu 45 mm; maks. anma gücü 20 kN)
– Pnömatik sistem
– Merkezi yağlama
– Malzeme yükleme boyu maks. 240 mm.
– Yükleme süresini kısaltabilme
– Hidrolik bağlamalı bant tutucu ve dayama
– Dört yüksek hassasiyette kademeleme pabucu

– Yüksek fiyat-performans oranı

Kontrol Sistemi:

Teknik Veriler:

15” Dokunmatiik ekranlı, gelişmiş programlama menülü
yeni Bihler VC1-E kontrol sistemi

– Makina devir sayısı maks. 350 d/dak.

Automatikbetrieb aktiv
Werkzeugnummer Nr 0825

Werkzeugname Wkz 2006-08

Hauptbild

Zähleranzeige

– Makinanın işleme plakasının önünde malzeme köşesi
dayama boyu 80 mm
– Donanıma göre değişen makina ağırlığı : 2100 kg. 		
(kalıplar hariç)
– Ebadı : Boyu 2.020 mm x Eni 1,330 mm x Yüksekliği
2.030 mm

Zähler 1

Zähler 2

Zähler 3

Zähler 4

Wartungszähler

Paket içeriği:
Gürültü azaltma ve güvenlik kabinli Makina
+ 9t’luk iki noktadan ekzantrik pres ünitesi + 4 form
verme ünitesi + merkezi mandrel + dokunmatik
ekranlı VC1-E kontrol ünitesi
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