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Függőleges 
edzőberendezés

•	 Alkalmas a a legkülönbözőbb  
munkadarabok edzésére

•	 Edzési hossz max. 700 mm 
•	 Befogási hossz max. 900 mm
•	 Munkadarab súlyok max. 20 kg
•	 Programozható függőleges tengely
•	 Helyigény (szé/mé/ma):  

kb. 1800 x 2600 x 2300 mm
•	 Teljesítmény: 100 kW, 50 – 200 kHz

A berendezés tervezete
•  Ez a STATISCAN egy univerzális 

függőleges edzőberendezés a 
legkülönbözőbb munkadarabok edzé-
séhez és megeresztéséhez.

•  Az edzőberendezés a legmoder-
nebb tranzisztor alapú áramáta-
lakító technika mellett tartalmaz két 
fűtőállomást is, egy vezérlést valamint 
egy visszahűtő berendezést az 
energiaegységhez és egy vízzuhanyt. 
Az összes komponens egy egysé-
ggé van előszerelve, ami a helyben 
szerelést csupán az áram és a víz 
csatlakoztatására korlátozza.

Munkatér
•  A berendezés standardszerűen legfel-

jebb két függőleges csúcspárral van 
ellátva. A munkadarab felfogók segít-
ségével az alsó csúcsokon a tenge-
lyek mellett más munkadarab típusok 
is (mint pl. fogaskerekek) edzhetők.

•  Az opciók, mint a forgóasztal és a 
vízszintes szupport, maximális rugal-
masságot nyújtanak a gép feltöltésére 
vonatkozóan, egészen egy gyártósor-
ba integrálásig. 

Vezérlés 

•  A kezelőbarát dönthető kezelőpanel 
a Siemens OP277-tel mint kezelői 
felülettel közvetlenül a munkatérnél 
lehetővé teszi a gyors gépbeállítást 
és az előtoló tengely programozását.

•  Az összes fontos folyamatparamé-
ter ciklikusan felügyelődik a STA-
TISCAN-en és normál szövegként 
megjeleníthető.

•  Egy tároló lehetővé teszi számtalan 
egyedi program gyors elhelyezését és 
újbóli meghívását.
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Műszaki adatok
 

Átalakító SP11 100 kW 50 – 200 kHz 
   
Munkadarab rotáció 150 – 560 ford./perc beállítható  
    
Hűtőrendszer vevő oldali üzemi hűtővíz zárt visszahűtő berendezés  
 víz-víz lemezes hőcserélővel (ipari fogyasztott víz  
 használata lehetséges) és keringtető szivattyúval az  
 átalakító-hűtővíz és az edző közeg hűtéséhez, digitális  
 hőmérsékletvezérlés és fűtés az edző közeghez. 
   
Vezérlés hibabiztos Siemens vezérlés OP 277 a dönthető  
 kezelőpanelben  
  
Munkadarab adatok maximális munkadarab átmérő: 
 - kb. 300 mm (egysávos üzem) 
 - kb. 100 mm (kétsávos üzem) 
 Max. befogási-/munkadarab-hosszúság: 900 mm 
 Max. munkadarab súly 20 kg 
   
Feltöltés/kiszedés kézi, összekapcsolás handlinggel vagy robottal lehetséges 
  
Méretek Hossz: env. 2 600 mm                
 Szélesség: env. 1 800 mm 
 Magasság: 2 070 mm (orsó lent) 
  2 750 mm (orsó fent) 
   
Gépsúly kb. 1 700 kg  
  
Valeurs de 400/480 V 50/60 Hz Eau de refroidissement* 
branchement Puissance: kVA: 210 l/min 
 100 kW 161 kVA 
   
Vêtement de Habillage de protection avec verrouillage de la porte 
protection Interrupteur thermostatique dans toutes les branches  
 critiques de l‘eau de refroidissement.  
 Contrôleur de débit pour le convertisseur, les inducteurs et  
 la douche 
   
 

Teljesítményspektrumunk 
 

• Indukciós berendezések 

• Edzés bérmunkában

• Edzési kellékek

• Induktor Expressz Szerviz

• Nagy-/középfrekvenciás  
 átalakítók

• IFP átalakítók

• Folyamatfejlesztés

• 24 órás szerviz 
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