Jednovrstvé podavače látky
Rychlé a pohodlné podávání materiálu při jednovrstvém střihu
Zařízení
pro
jednovrstvé podávání látky
GERBERfeeder™
se
používá
v součinnosti
s automatizovaným
dopravníkovým
střihem.
Jeho
součástí
je
elektronicky
řízený
kolébkový posun Gerber
Niebuhr, který obstarává
přesné podávání látky na
stříhací
plochu
s minimálním nebo žádným
napětím.
Díky
tomuto
systému
může

jednovrstevný střih běžet
buď
neustále,
nebo
přerušovaně
až
do
vyčerpání role.
Podávání materiálu je
ideální
pro
výrobce
nábytku, oděvů na míru a
automobilových sedaček,
kteří často potřebují stříhat
různé styly a látky. Za
obtížných podmínek je
přesná
kontrola
okraje
zajištěna
kvalitním
infračerveným čidlem.

Standardní vlastnosti
• Kolébkový posun
• Maximální průměr role:
65 cm
• Maximální hmotnost
role: 100 kg
• Infračervená kontrola
okraje
• Automatická regulace
rychlosti (řízena
systémem
GERBERcutter®)
• Možnost převinutí látky

Jednovrstvé podavače látky

Popis nákresu: Loading height = Výška pokládání
Dimensions… = Rozměry v mm
Material Width = Šířka materiálu

Parametry
SPF-100-SH
Podavač SPF-100-SH je postaven na
těžkém statickém rámu a obsahuje
motorizovanou naklápěcí kolébku.
Součástí je také další lišta pro zpětné
převinutí látky

Rozsah šířky látky
SPF-100-SH-180-L/R ........... 180 cm
SPF-100-SH-200-L/R ........... 200 cm
SPF-100-SH-250-L/R ........... 250 cm

SPF-100-SL

Podavač SPF-100-SL je postaven na
nůžkovém zdvihu a obsahuje
motorizovanou naklápěcí kolébku.
Součástí je také další lišta pro zpětné
převinutí látky.

Rozsah šířky látky
SPF-100-SL-180-L/R............ 180 cm
SPF-100-SL-200-L/R............ 200 cm
SPF-100-SL-250-L/R............ 250 cm

SPF-100-LOW

Zastoupení :

Podavač SPF-100-LOW je postaven
nízko při podlaze pro snazší a
rychlejší založení role. K dispozici je
motorizovaná naklápěcí kolébka.

Rozsah šířky látky
SPF-100-LOW-180-L/R…..180 cm
SPF-100-LOW-200-L/R…..200 cm
Parametry se mohou měnit bez
předchozího upozornění
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