GERBERspreader XLs50
pro oděvnictví a návrhářství

Cenově dostupný automatický stroj pro
kladení tkanin, který zajišťuje perfektní
kladení tkanin bez pnutí z rolí nebo
pokládek. Stroj XLs50 je navržen za
účelem maximálního výkonu,
opakovatelnosti a produktivity při výrobě
oděvů na míru v jakémkoliv rozsahu.

Získejte výjimečnou kvalitu a výsledky se strojem pro
kladení tkanin bez pnutí za příznivou cenu
Zadní část kolébkového odvíjecího systému se
automaticky naklání, což umožňuje snadné
nastavení pro přizpůsobení skládaného
materiálu.

Maximální výsledky
•
•
•

Stroj GERBERspreader® XLs50 nabízí flexibilitu pro široké použití.
Je navržen za účelem maximálního výkonu, opakovatelnosti a produktivity.
Stroj XLs50 umožňuje perfektní kladení tkanin nebo úpletů z rolí nebo
pokládek.

Snížení nákladů na suroviny
•
•
•

Stroj XLs50 umožňuje předpověditelné a opakované kladení tkanin bez
pnutí.
Zajišťuje přesnou a konstantní délku pokládky.
Umožňuje umístění jednotlivých dílů blíže k začátku, konci a ke hranám
pokládky (eliminují se tím ztráty na koncích; optimalizace využití materiálu).

Kvalita a spolehlivost
Kolébkový odvíjecí systém zajišťuje
rozprostření látky bez pnutí a díky své
schopnosti naklánění umožňuje snadné
navíjení a odvíjení tkanin.

•

Spolehlivost, robustní konstrukce a pevný design stroje XLs50 vyžaduje
minimální prostoje při běžném použití a snadnou údržbu dostupnými
prostředky.

Snadné použití
•

•
•

Naklánění kolébkového odvíjecího systému umožňuje snadné navíjení
a odvíjení tkanin.
Stroj XLs50 také nabízí zjednodušené uživatelské rozhraní ovládané pomocí
ikon, jehož použití a zaškolení nových členů obsluhy je velmi jednoduché.
Návod je dostupný také v češtině.

Zvolte dostupnou investici
•
•
Intuitivní grafické rozhraní operátora
zjednodušuje proces zaškolení obsluhy
a práci s přístrojem vůbec.

•

Stroj XLs50 nabízí zákazníkům jedinečnou příležitost ke koupi tohoto zařízení
za nejnižší cenu, jaká kdy byla k dispozici.
Nízké náklady na instalaci, zaškolení a bez dalších jednorázových výdajů.
Nízké následné náklady na
náhradní díly a údržbu.

XLs50
Dostupné doplňky a služby
•
•

Ucelené balíčky služeb a součástí.
Komplexní tréninkový program pro operátory a
techniky.

Technická specifikace
Charakteristika
Šířka materiálu
Hmotnost role (nejvyšší)
Průměr role (nejvyšší)
Výška pokládání – jednosměrně
Výška pokládání – cik cak
Maximální rychlost za minutu
Stranová orientace operátora

180, 200 nebo 240 cm
50 kg
40 cm
20 cm
12 cm
100 m
po levé ruce

Rozměry
Výška vkládání role nad povrchem stolu
Celková výška nad povrchem stolu
Šířka stolu pro stroj o rozměru 200 cm
Šířka stolu pro stroj o rozměru 240 cm
Nastavitelná základna umožňuje operátorovi
pohyb podél stroje.

36 cm
80cm
220 cm
260 cm

Napájení
Zdroj napájení
Hlavní pojistka

1 × 220-240 V / 3 × 220-240 V / 3 × 380415 V 16 A

Pohyblivá koncová lišta pro pokládání lícem
vzhůru jedním směrem nebo lícem k sobě
(cik cak).

Vlastnosti systému
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speciální modul pro pokládání na plocho
s vyhlazovací funkcí.
Posuvná lišta pro jemné a klouzavé materiály.
Přední deska pásu kolébky pro přidržení jemných
materiálů.
Speciální tyč pro opačně navinutý materiál.
Automatický ořez s nastavitelným intervalem
střihu.
Elektronické řízení hran.
Proměnlivé řízení rychlosti.
Funkce pro zastavení při vyčerpání materiálu.
Čítač záhybů.
Programovatelné nastavení délky uložení
a konce.
Servisní výzvy.
Bezpečí na straně operátora.

Režim pokládání
•
•

Lícem vzhůru jedním směrem.
Lícem k sobě (cik cak).

Zastoupení :
GERBER-BRUNNER-Wien
brunner.gerber.wien@aon.at

Upozornění: Doporučená konfigurace závisí na
možnostech vybraných zákazníkem.
Vyhrazeno právo na změnu specifikací bez
předchozího upozornění.
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