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Rúdadagoló rendszerek

Minimális helyigény – maximális teljesítmény
A Quick Load Servo 80 S2-t rövid rúdanyagok automatikus adagolására terveztük. A rúdadagoló max. 1600 mm hosszú és max. 80 mm átmérőjű rúdanyagok adagolására alkalmas.
A Quick Load Servo 80 S2 automatikus átmérőváltó rendszerrel valamint LNS szervo motor
technológiával van felszerelve.

Teljesítmény és megbízhatóság
A termelékenység szempontjából a sebesség és a megbízhatóság a két legfontosabb szempont. Kialakításának köszönhetően a Quick Load Servo 80 S2 a műveleteket rekordgyorsasággal hajtja végre.
A Quick Load Servo 80 S2 LNS szervo motor technológiával van felszerelve. A betöltési
ciklus ideje minimális. A tolórúd nem termeléssel kapcsolatos mozgása nagyon gyors, így
igen kevés az üresjárat ideje. A megbízható teljesítmény miatt a mozgások magas minőségű
alkatrészekkel elektromosan biztosítottak.

Átmérőváltás
Az átmérőváltás a gyártási költség egyik fontos eleme, amely kitüntetett figyelmet érdemel.
A Quick Load Servo 80 S2 automatikus átmérőváltó rendszerrel van felszerelve. Mindössze
10 másodperc szükséges az új átmérő konfigurálásához.
A beindítás és az átmérőváltás rekordidő alatt hajtható végre az egyértelmű vezérlésnek
köszönhetően. Az új átmérő, a rúd profiljának valamint a munkadarab hosszának megadása
elegendő betöltés automatikus vezérléséhez.

Szervo motor
Az LNS szervo motorral vezérelt technológiájának köszönhetően a Quick Load Servo 80
a piacon egyedülálló helyzetbeállító pontosságra képes. Ennek köszönhetően a rúdanyag
pontos vezérlése garantált, miközben nem ütközik a revolverfejjel.
Ezt „soft touch” (puha érintés) helyzetbeállításnak hívjuk.
Két üzemmód:
1. Nincs ütköző a revolverfejen:
A rúdadagoló vezérli a rúdanyag bevezetését egy szűkítő eszköz segítségével.
2. Ütköző a revolverfejen:
A rúdanyag bevezetése az esztergagéptől függ; a rúd a revolverfej ütközőjéig megy.
„Puha érintés”
Manuális csere esetén a tolórúd ütközőként használható
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Egyszerű használat
Nincs beállítás – a Quick Load Servo 80 S2-nél minden automatikusan működik. Az LNS-nél
a felhasználóbarát és egyszerű használatot kiemelten fontosnak tartjuk.
• Könnyen használható, felhasználóbarát IT rendszer.

Több hely, ugyanolyan pontosság
A Quick Load Servo 80 S2, igény szerint, oldalirányú vagy hosszirányú mozgató eszközzel
van felszerelve.
A mozgatás megkönnyíti az esztergafőorsóhoz való hozzáférést. Így jelentős mennyiségű
időt takaríthat meg főorsó szűkítők vagy egyéb eszközök felszerelésekor.
A Quick Load Servo 80 S2 hátsó vagy első adagoló rámpával is kapható.

„Easy Clic” toló rendszer
Az LNS három tolórudat biztosít, hogy széles átmérőtartományban dolgozhasson. Az „Easy
Clic” rendszernek köszönhetően gyorsan és könnyen cserélheti a tolórudakat.

Főorsó szűkítők
Az LNS által biztosított főorsó szűkítők javítják a megvezetés minőségét és garantálják a magas fordulatszámot. A főorsó szűkítők tárolására tárhely áll rendelkezésre.

Rúdadagoló rendszerek

Műszaki adatok
Átmérő

ø 6 - 80 mm

Rúdhossz (a főorsó hosszánál
nem hosszabb)

350 - 1605 mm

Adagoló rendszer

Oldaladagoló tálca

Adagolási kapacitás

650 mm

Adagolás

Első / hátsó

Főorsó típusa

Rögzített

X vagy Z-tengelyű elállás

550 mm

Átmérő beállítása

10 mp (teljesen automatikus)

Teljes átállás

2 perc (tolórúddal együtt)

Motor

Szervo

Meghajtó

Fogazott szíj

Súly

390 Kg

Opciók
Tengelytöltő felszerelés
A rúdhossz nem haladja meg
az orsó hosszát

Orientációs felszerelés négyzetacél rudakhoz

Alaprajz (mm)
2007

700

1680

600

600

598.5

HP 950-1600

220

215

600

1650

1650

Z-tengelyű elállás

X-tengelyű elállás

Az LNS a tökéletes beszerzési forrás, ha piacvezető rúdadagoló rendszereket ill. kiegészítőket, forgácskihordókat vagy hűtőfolyadék rendszereket keres.
Nálunk páratlan termékskálát, felhasználási tapasztalatot, valamint szervizt és támogatást talál. Az LNS ügyfélszolgálata és technikai támogatást nyújtó
csapata az iparágban kimagasló tapasztalattal rendelkezik. Így szakmailag kiemelkedő segítséget nyújthatnak a termékválasztás, az alkalmazás, a profi
üzembe helyezés és mindenre kiterjedő betanítás terén.
Minden tőlünk vett termékhez biztosítunk cserealkatrészeket, illetve helyszíni vagy gyári szervizt. A szakmai támogatást a világ minden részén megtalálható
képzett technikusaink nyújtják Önnek. Mivel az általunk eladott minden gépet mi tervezzük, pótalkatrészeket és támogatást nyújtunk minden LNS termékhez.
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Mindent egy kézből - gépi perifériák a gyártótól

