Máy tách lớp
NOVITOOL® PLY 130™

Dễ dàng tách dây
đai băng chuyền
Ply 130™ được sử dụng nhằm chia tách
giữa các tấm kẹp của băng chuyền. Thao
tác cắt này nằm trong yêu cầu của khâu
chuẩn bị trước khi nối băng tải với máy
nén. Một ưu điểm lớn của máy tách lớp
này là nó có thể tách tới độ sâu 130 mm
(5”) chỉ trong một lần tách. Điều này đặc
biệt hữu ích khi tách những dây đai rất
mỏng hoặc những dây đai làm từ vật liệu
khó cắt như dây đai polyurethan mỏng.
Có 2 mẫu - một để sử dụng cho bàn làm
việc (PLY 130 WB) và một một có giá đỡ
(PLY 130 SA).

Mẫu bàn làm việc

Có thể tách nhiều loại dây đai nhựa nhiệt dẻo
khác nhau
Cấu tạo chắc chắn của máy Ply 130™ cho phép tách một cách chính xác băng chuyền
nhựa nhiệt dẻo - cả loại mỏng và dày. Có thể ngắt tách khoảng 0,5 mm (0,02”) cho phép
người dùng tạo màng sử dụng trong quy trình lưu hóa.

Vận hành dễ dàng
Một tay cầm quyết định vị trí tách

Mẫu xe đẩy

Điều chỉnh độ sâu dễ dàng
Dẫn hướng điều chỉnh bằng thước

Tính lặp lại vượt trội
Đạt kết quả hoàn hảo hết lần này đến lần khác

Máy có cấu tạo chắc chắn
Các thành phần và kết cầu bền

Mẫu giá đỡ
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Các giải pháp
Novitool khác:
®

Máy tách lớp

NOVITOOL® Ply 130™
Vận hành dễ dàng tách nhiều lần
Ply 130™ có thể dùng để chuẩn bị các mối nối
chốt đột dập và mối nối chia bậc. Chỉ với một
tay cầm, bạn có thể quyết định độ sâu bạn muốn
tách của dây đai. Có thể tách giữa các lớp của
băng chuyền, bằng cách này tạo ra hai hoặc ba
lớp chia tách trong cùng một băng chuyền.

Giá cố định dao cắt đặc

Thông số kỹ thuật dụng cụ Ply 130

™

Máy ép Aero™: Mép ép cải tiến, làm
mát bằng khí không yêu cầu các bộ
phận bên ngoài. Thời gian chu kỳ
hoàn thành chỉ xấp xỉ 10 phút, gia
tăng đáng kể hiệu suất xưởng dây đai.

Thông số kỹ thuật

PLY130-WB / PLY130-SA
Tối thiểu

Tối đa

40 mm (1,5”)

130 mm (5,1”)

Độ dày dây đai trên
đường cắt

0,5 mm (0,02”)

8 mm (0,3”)

Độ dày dây đai dưới
đường cắt

0,5 mm (0,02”)

5 mm (0,2”)

Độ dày dây đai tối đa

N/A

10 mm (0,4”)

Độ sâu cắt

Kích thước dụng cụ

550 x 420 x 420 mm 1100 x 580 x 470 mm
(22" x 17" x 17")
(43" x 23" x 19")

Trọng lượng dụng cụ

Máy đột lỗ thủ công Pun M™: Thiết kế
đòn bẩy có thể đột lỗ chốt một cách
dễ dàng. Thiết kế kẹp đơn giản và đầu
mở cho phép một người cũng có thể
vận hành được.

55 kg (97 lbs)

Mẫu giá đỡ sàn để sử dụng tại
xưởng dây đai

65 kg (143 lbs)

Thông tin đặt hàng Ply 130™
Mã sản
phẩm

Phích cắm
NEMA

PLY130SA-460V3PH60HZ

08012

Không có phích cắm

PLY130SA-460V3PH60HZ-L16-20

08049

L16-20

PLY130SA-460V3PH60HZ-L16-30

08050

L16-30

PLY130SA-230V3PH60HZ

08047

Không có phích cắm

PLY130SA-230V3PH60HZ-L15-20

08051

L15-20

PLY130SA-230V3PH60HZ-L15-30

08052

L15-30

08013

Không có phích cắm

Số đơn đặt hàng
Mẫu giá đỡ sàn

Chiều sâu tách chính xác chỉ trong
một lần chạy qua

Mẫu bàn làm việc
PLY130-WB-460V3PH60HZ
PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-20

08053

L16-20

PLY130-WB-460V3PH60HZ-L16-30

08054

L16-30

PLY130-WB-230V3PH60HZ

08046

Không có phích cắm

PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-20

08055

L15-20

PLY130-WB-230V3PH60HZ-L15-30

08056

L15-30

Các bộ phận thay thế
Dao cắt & đồ gá kẹp PLY-BL

08014

N/A

Chỉ dành cho đồ gá kẹp PLY-JG

08015

N/A
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