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INFORMAÇÕES TÉCNICAS RELACIONADAS: MÁQUINA DE BORDA HORIZONTAL 
2500X3600 MM,
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DESCRIÇÃO

Máquina de borda horizontal.

Estrutura de aço soldada, com tratamento de envelhecimento artificial para evitar 
deformações.

Monte três cabeças com rebolos duplos para as beira e um rebolo para as bordas.
Os cabeçotes são controlados por servo motores, portanto a precisão é muito alta. Para girar
os rebolos, utiliza motores com transmissão por correia dentada.

Mesa de carregamento com rolos-gomado de transporte de vidro. A mesa de entrada possui 
rodas para posicionar o vidro no ponto 0.
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O movimento das cabeças com engrenagens de precisão e guias com patins lineares. A 
velocidade de trabalho chega a 30 m / min, e a velocidade de abertura e fechamento chega a
15 m / min. Eles são controlados com servo motores.
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Sistema de posicionamento e fixação de vidro com rodas de poliuretano. Este sistema é 
controlado por um servomotor. A abertura e o fechamento são em alta velocidade. A 
velocidade é de até 40 Sra./min. permitindo alta produtividade.

Você pode fazer low-e, com rodas de suporte especiais (opcional).

Sistema operacional de interface de controle homem-máquina.
Identificação automática do tamanho, espessura, largura e orientação do vidro.

Componentes eletrônicos das melhores marcas
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DADOS TECNICOS

Medidas maximas del vidro 2500X3600 mm.
Medidas minimas del vidro 300X700 mm.
Espessura de vidro De 3 a 12 mm.
Largura da borda De 0.5 a 2 mm.
Velocidade vidro float De 1 a 40 Mrs./min.
Velocidade vidro low-e De 1 a 35 Mrs./min.
Numero de motores 9
Altura de trablho 900±50 mm.
Voltagem 380V/50 Hz.
Capacidade da bomba  200 L/min.
Potencia 20 Kw.
Dimensões externas da máquina 6420X5060X2300 mm.
Poder do motor 1.1 Kw.
Rotações do rebolo 2800 rpm.
Diâmetro dos rebolos Ø150 mm.
Tipo de rebolos Resina diamantada.

COMPONENTES PRINCIPAIS 

Guias lineares Taiwan (Hiwan)
Componentes pneumaticos AirTAC.
Sensores opticos Schneider
Interface MCGS(Beijing,China) 
Sensores Schneider
PLC Schneider
Servo motor Schneider
Contatores Schneider
Termico Schneider 
Transformador TENGEN 
Interruptor Schneider
Rolamentos                                                 NSK Janpon
Correas Barbieri(Italia)
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