
12 LÉPCSŐS - GÖRGŐS ALAKÍTÓ SOR GIPSZKARTON ACÉLPROFIL GYÁRTÁSÁHOZ

MŰSZAKI ADATOK

1.1.Gyártás

Minden formájú gipszkarton acélprofil gyártására alkalmas gépsor. 

Alapanyag vastagság: 0,30-1,00 mm

Max. szalagszélesség: 200 mm

Gyártási sebesség: 30- 35 m/perc

1.2 Profil specifikáció

Plafon - fal U-C profilok.

(Általános ábrázolás. Ez változhat.)

GÖRGŐS ALAKÍTÓ SOR RÉSZEGYSÉGEI

• 1000 kg teherbírású lefejtő

• 12 állomásos görgősor kalibráló és egyengető egységgel

• Hidraulikus guillotine redszerű vágóegység.

• Kiadó (halmozó) asztal.



LETEFEJTŐ

(Általános ábrázolás. Ez változhat.)

• A lefejtő teherbírása 1000 kg.

• Kézi rendszerű lefejtő, fékbetéttel.

• Max. szalagszélesség 300 mm.

• Tekercs max. belső átmérő 500 mm.

• Tekercs max. külső átmérő 1600 mm.

• Görgőagy mechanikus feszítővel.



GÖRGŐS ALAKÍTÓ GÉP

(Általános ábrázolás. Ez változhat.) 

• A szalag lépésről lépésre történő alakításához a gép 12 állomással, állomásonként 1 pár alakító 
görgővel rendelkezik.

• A tengelyek és görgők kiváló minőségű anyagokból (42CrMo4) magas műszaki
szintnek megfelelően készülnek és 50-55 HRC keménységgel rendelkeznek.

• Tengelyátmérő: 52 mm. / Csapágy márka: ORS.

• A meghajtó fogaskerekek az állomások minden egyes görgőjéhez 20NiCrMo2-2 
acélból készülnek, és 50-55 keménységgel rendelkeznek.

• A reduktort a hajtásrendszerben használják. A fő rész sebességváltóból és két blokkból 
áll. A tárcsákon lévő távtartók manuálisan cserélhetők a profil méreteinek megfelelően.

• A kalibráló gép, amely a görgős alakító gép után van elhelyezve biztosítja a
szükséges síkkifekvés, egyenesség és a megengedett csavarodottség elérését.

• A hajtásrendszerben reduktor és csigakerekes fogaskerekek kerülnek felhasználásra.

• Az alakító egységet 11 kW-os villanymotor és reduktor hajtja meg.

• Villanymotor márka: GAMAK   /  Reduktor márka: YILMAZ / ÖZTEKFEN / POLAT



DARABOLÓ EGYSÉG

(Általános ábrázolás. Ez változhat.)

• A paraméterek beírásával a vezérlőpulton igény szerinti hosszúságú profil darabolható.

• A termelés darabolás közben nem szakad meg.

• A darabolást hidraulikus guillotine rendszerű daraboló végzi.

• A hossztűrés maximum +/- 5 mm.



KIADÓ / HALMOZÓ ASZTAL

• A kiadó asztal pneumatikus ürítőrendszerrel és szállítószalaggal van ellátva.

• 1 kW-os villanymotor működteti.

VEZÉRLŐ RENDSZER

• Az elektromos panel minden része első osztályú
alkatrészekbőé készül. (SIEMENS, SCHNEIDER VB.)

• A gyártósor 380 V +/10%, 3 fázisú, 15 kW teljesítményű 
villamos energiát és 6 bar kapacitású 500 literes 
kompresszort igényel. Ezeket a feltételeket az ügyfélnek 
kell biztosítania.

• A paraméterek beírásával a vezérlőpulton igény szerinti
hosszúságú profilt darabolhat. A PLC paraméterei a 
következők: termelési sebesség, termelési darabszám, 
tényleges darabszám, kézi és automatikus termelési 
beállítások, kalibrációs beállítások.
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