
S  I  M  P  L  U
C  O  M  P  A  C  T

P  O  L  I  V  A  L  E  N  T
4   L  A  M  E   M  O  B  I  L  E
+  1  M  A  N  Ș  O  N   M  U  L  T  I  L  A  M  E   F  I  X  E
• Înălțime de tăiere de la 14 la 150 mm
• Puteri de la 55 la 180 Kw
• Versiune MULTILAME
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Circular de tivit

Construcție robustă,  
acest utilaj de  
producție flexibil  
și fiabil oferă o fixare 
excelentă a produselor  
și garantează de  
asemenea precizia  
de tăiere.
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CONSULTAȚI-NE PENTRU PROIECTELE 
DUMNEAVOASTRĂ !

Serviciul nostru comercial este la dispoziția 
dumneavoastră, pentru instalații noi sau 

modernizarea celor existente.

LBL BRENTA CD 

19, avenue Jean Barraud  
71170 CHAUFFAILLES - France

Tél. : +33 (0)3 85 26 00 73  
Fax : +33 (0)3 85 84 63 79 

contact@lbl-brenta-cd.com  
www.lbl-brenta-cd.com

MASA DE ALIMENTARE  
MECANIZATĂ
•  Introducere automată a  

materialului nesortat.
• 15 la 30 produse/min. Lungime 1.2 m la 6 m.
• Viteza 20 la 200 m/min.
•  3 la 6 repere de aliniere independente poziționate  

cu șuruburi cu bile și servomotoare.
•  Scannerul (senzori laser) analizează produsele (grosime,  

lungime și profil), optimizeză tăierea și trimite comenzile  
de poziționare a produsului și a pânzelor.

•  Alegerea automată a celei mai bune scheme de tăiere programate  
după lățimile, grosimea și lungimea măsurate.

• Numeroase posibilități de programare pentru adaptarea tăierilor la cerințele pieței.
• Reglarea automată a vitezei de tăiere în funcție de schema de tăiere.
• Toate aceste informații pot fi utilizate pentru conducerea unui sistem de sortare.

ALIMENTATOR CU LANȚ ȘI MASĂ  
DE PREGĂTIRE
Planșele sunt separate într-un singur transportor.
•  Eliminare și punere la lungime a produselor înainte de 

măsurare
• Flipere de întoarcere opțional.

LINIE DE TIVIRE CU  
ALIMENTARE AUTOMATĂ



SCÂNDURI

DULAPI

PRISME

CARACTERISTICI TEHNICE

De concepție inovatoare, 
circularul de tivit OXIA 
se adaptează nevoilor 
fiecărui utilizator.
Pentru a satisface cât 
mai bine specificațiile 
clienților, sunt disponibile 
diferite opțiuni :
•  alimentare manuală  

sau automată,
• separator de deșeuri,
• freza de canturi,
• circuit de reciclare.

Circular de tivit
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UȘĂ LATERALĂ
•  Acces facil și schim-

bare rapidă a pânzelor.

PROIECTOARE LASER
•  Trasajele luminoase laser, indexate cu pânzele, 

permit vizualizarea traseului înainte de tăiere.

COBORÂRE AUTOMATĂ  
A ROLELOR PRESOARE
•  Ajustare automată a rolelor presoare  

în funcție de grosimea produselor.
  Operatorul este astfel eliberat de grija reglării înălțimii rolelor.
  Această procedură elimină orice risc nealiniere la intrarea sub 

fiecare rolă.

Grosime de tăiere  14 la 150 mm
Lățime maximă de trecere  1000 mm
Lățime maximă de tivire  800 mm
Lungimea pieselor de la  1.2 m la 6 m
Distanța între pânze  18 la 500 mm
Viteza de rotație a pânzelor  2240 rot/min

Diametrul pânzelor  530 mm
Puterea motorului  55 la 132 kW
Viteza de avans  10 la 110 m/min
Dimensiuni                2500 x 2700 x 2000 mm
Masa  6 800 Kg

REFERINȚĂ FIXĂ
•  Pentru tivire cu randament optim, se lucrează 

în raport cu o pânză de referință.

4 PÂNZE MOBILE - 
4 PRODUSE VARIABILE
•  Sistem de deplasare a pânzelor brevetat, 

permite o mare flexibilitate.
•  1 la 4 pânze mobile putând fi poziționate  

la cote variind de la 18 mm la 500 mm.
•  Pe stânga, un manșon fix de lățime 200 mm 

poate primi una sau mai multe pânze.
•  Ansamblul este montat pe un arbore  

canelat Ø 85 mm din oțel tratat cu rezistență 
ridicată.

• Rulmenti supradimensionați.

TĂIERE DE SUS
•  Acest procedeu evită riscul  

reculului către operator a produselor 
cu grosime mare.

•  Un tunel de protecție este instalat 
la ieșire pentru evitarea proiecțiilor.

•  Productivitate mai bună și putere 
redusă a motorului.

•  Calitate foarte bună și grosime 
redusă a tăieturii.

FIXARE EFICACE ȘI SIGURĂ  
A PRODUSELOR
•  Antrenare cu covor cu lanțuri  

triplex și 5 rulouri presoare.
•  Motorizare cu motoreductor  

și variator de frecvență.

POZIȚIONAREA PÂNZELOR CU ȘURUBURI 
CU BILE ȘI SERVOMOTOARE
•  Această tehnologie venită de la mașini  

unelte permite conducerea și controlul continuu al 
poziției pânzelor pentru o precizie extremă  
a tăierii.

Pupitru de comandă centralizat pe  
pantograf.
Ampermetru de control al uzurii lamelor  
și de reglare a vitezei de avans.
• Calculator cu card PC sub windows.
• Ușurință, simplitate și viteză în utilizare.
- Ecran 260 mm. Rezoluție la 1/100 de mm.
- Memorie extinsă: până la 2000 de programe.
-  Comandă servomotoarele care conduc și 

controlează în timp real și în buclă închisă 
poziția pânzelor.

-  Contribuie la mentenanță și la ajustarea  
parametrilor sculelor.

DIVISION 
LINEA 

CU ECRAN 
TACTIL

UNGERE CENTRALIZATĂ
•  Gresare la distanță a mecanismului de 

poziționare a pânzelor și a lanțurilor de antrenare.

SEPARATOR DE DEȘEURI
• Separă marginile tăiate și le evacuează lateral cu mare viteză.
•  Pilotat cu servomotor, fiecare separator poate fi indexat la alegere 

pe una din cele 4 axe mobile.

CANTER SH400
•  Instalat înaintea circularului, capetele de frezare transformă 

deșeurile de la tăiere în tocătură pentru a ușura transportul.
•  Mulțumită acestor 2 unelte suplimentare sunt disponibile  

în total 6 produse versatile.

ECHIPAMENT OPȚIONAL


