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D/DS/DSP

PROGRESSOR 1060

Ogólna charakterystyka robocza
Rozmiar arkusza - max.                                                                                                                                     760 x 1060 mm

Rozmiar arkusza - min.                                                                                                                                      370 x 450 mm

Format wycinania - max.                                                                                                                                    745 x 1045 mm

Margines ³apek chwytaka                                                                                                                                   7 - 17 mm

Nacisk sztancowania                                                                                                                                          do 300 t / 300 MN

Szybkoœæ produkcyjna                                                                                                                                        do 7500 ark/h

Wysokoœæ stosu podajnika - max.                                                                                                                      1600 mm

Wysokoœæ stosu wyk³adaka - max.                                                                                                                     1350 mm

Odpowiednie materia³y do sztancowania
Papier - min.                                                                                                                                                        90g/m

Karton lub tektura lita                                                                                                                                          do 2000 g/m

Tektura falista                                                                                                                                                      do 4 mm

Wymiary i waga   D DS/DSP
D³ugoœæ L           5270 mm                6260 mm

Szerokoœæ W           4560 mm               4560 mm

Wysokoœæ H           2580 mm               2580 mm

Waga netto                                                                                             16000 kg              17000 kg

Zasilanie
Pobór energii elektrycznej                                                                        17 kW           17 kW

Wymagane powietrze / pobór                                                          5–8 bar, 600 l/min 5–8 bar, 600 l/min

AUTOMAT do sztancowania

PROGRESSOR 1060 

Przedstawicel w Polsce:

POL-PRAKTIC
Biuro: 30-010 Kraków, ul.Sk³adowa 28
Siedziba: 30-079 Kraków, Al.Kijowska 12/11

Tel.: +48 12 636 93 79, +48 602 33 98 33
e-mail: biuro@polpraktic.com.pl   



PROGRESSOR 1060 D/DS/DSP  
Funkcje poszczególnych sekcji

PROGRESSOR 1060 D/DS/DSP  
Automat do sztancowania

Podajnik arkuszy
dla wszystkich rodzajów materia³ów

?

?

?

? Detektor - kontrola podwójnego arkusza

Jednostka przekazywania i pozycjonowania arkuszy
z marginesami bocznymi, które zmniejszaj¹ liczbê zatrzymañ maszyny

Jednostka sztancuj¹ca
najwy¿sza precyzja z systemem rejestracji do linii œrodkowej

?
?
?
?
?

Jednostka wy³amywania (sekcja czyszcz¹ca)*
precyzyjne wy³amywanie przy pe³nej prêdkoœci

?
?
?
?

Jednostka wyk³adania
precyzyjne uk³adanie i wyrównywanie

?
?  Wyk³adanie ci¹g³e (NON-STOP)

?
?
?

 Standard      

 Opcja

 – niedostêpne

PROGRESSOR 1060   D DS DSP

Dane ogólne

Platforma z barierk¹ zabezpieczaj¹c¹

Pó³ka na narzêdzia i czêœci

Certyfikat CE

Podajnik arkuszy

Podawanie ci¹g³e

Podajnik z wysokim stosem - 1600 mm

Urz¹dzenie wstêpnego ³adowania ze stela¿em i ogólny

G³owica podaj¹ca

G³owica podaj¹ca MABEG

Sterowane silnikiem po³o¿enie poprzeczne platformy

Podciœnieniowy stó³ podawania

Stó³ podawczy o strukturze plastra miodu (nierdzewny)

Urz¹dzenie spowalniaj¹ce pasy podawcze

Boczne i przednie prowadnice z fotokomórkami

Ustawianie parametrów dla marek przednich i bocznych

Bariera bezpieczeñstwa (ochronna)

Pompa sprê¿arki

Panel LED do sterowania podajnikiem

Marki boczne z opcj¹ ustawiania popychania i ci¹gniêcia

Mechaniczne wykrywanie podwójnego arkusza

Fotokomórka dla wykrywania podwójnego arkusza

Modu³ antystatyczny 

Jednostka sztancowania

Pneumatyczny system blokowania ramy wykrojnika

Pneumatyczny system blokowania p³yty do sztancowania

System rejestracji do linii œrodkowej

P³yta chwytaka o wysokiej jakoœci

Wstêpnie naprê¿ony ³añcuch o wysokiej jakoœci

Programowana regulacja ciœnienia

Pneumatyczny system sprzêg³a

Ogranicznik momentu obrot. i mechanizm indeksuj¹cy

Pneumatyczne podnoszenie p³yty do sztancowania

System aut. smarowania i ch³odzenia napêdu g³ównego

Automatyczne smarowanie ³añcucha

Napêd g³ówny sterowany za pomoc¹ falownika

P³yta grzewcza

Jednostka wy³amuj¹ca (czyszcz¹ca)

Konstrukcja wy³amuj¹ca z trzema ruchami –

Rejestracja z wyrównywaniem do linii œrodkowej –

Stó³ przygotowuj¹cy –

Jednostka wyk³adania

Wyk³adanie ci¹g³e (NON-STOP)

Tylna wyrównywarka napêdzana serwomechanizmem

Boczna wyrównywarka napêdzana serwomechanizmem

Elektryczne sterowanie szczotki dociskaj¹cej

Modu³ wstawiania pasków separuj¹cych

Modu³ antystatyczny

Elektroniczny system kontrolny

Komponenty elektryczne o wysokiej jakoœci

15” i 10,4” dotykowy kolorowy monitor dla obs³ugi

Mo¿liwoœæ u¿ywania dowolnego jêzyka menu dla obs³ugi

Jednostka ss¹ca z 4 ssawkami do podnoszenia i 4 ssawkami do 
³atwej regulacji wysokoœci i k¹ta (opcjonalnie: Podajnik MABEG)

Korekcja stosu podczas produkcji w celu zwiêkszenia precyzji 
dosuwania arkuszy do marki bocznej registra

Podajnik przystosowany do pracy ci¹g³ej, z maksymaln¹ wysokoœci¹ 
stosu do 1600 mm

?
?
?
?
?
?

Powierzchnia przenoœnika ze stali nierdzewnej o strukturze plastra miodu

Marki boczne po obu stronach mo¿na ustawiæ do ci¹gniêcia i pchania

Regulowane czujniki optyczne marki bocznej i marek przednich

Urz¹dzenie spowalniaj¹ce arkusze

Bariera chroni¹ca przed przedostawaniem siê obcych przedmiotów

Marki boczne i przednie sterowane za pomoc¹ serwomotorów (typ PROGRESSOR DSP)

Regulacja mikrometryczna ramy wykrojnika

Pneumatyczne, szybkie blokowanie ramy wykrojnika i p³yty do sztancowania

Nacisk sztancowania do 300 ton - napêd za pomoc¹ serwomechanizmu

Wstêpnie naprê¿ony ³añcuch napêdowy listwy ³apek o wysokiej jakoœci

Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe z ogranicznikiem momentu obrotowego 
w mechanizmie indeksuj¹cym

Potrójny ruch górnej, œrodkowej i dolnej ramy wy³amuj¹cej
Integracja z systemem rejestracji do linii œrodkowej

£atwa i szybka wymiana narzêdzi

Opcja: Stó³ przygotowawczy do wy³amywania*

(*niedostêpny w przypadku urz¹dzeñ typu PROGRESSOR D)

Wysokoœæ stosu wyk³adanych produktów do 1350 mm

Obs³uga wyk³adania przy u¿yciu monitora dotykowego 10,4"
Szczotka hamuj¹ca, spowalniaj¹ca ka¿dy rodzaj materia³ów

Równiarki tylne - sterowane za pomoc¹ serwomotoru

Monitor dotykowy 15"
do wprowadzania
danych i ustawieñ
maszyny
Ramie na osi obrotowej

Wybór jêzyka
i aktualizacja 
za pomoc¹ pamiêci 
flash

Sygna³y wejœcia i wyjœcia 
na PLC s¹ wyœwietlane 
na jednym ekranie 
w celu ³atwej obs³ugi

Ustawianie parametrów 
dla marek przednich i bocznych
wartoœæ ciœnienia,
odstêpy miêdzy smarowaniem
z pe³nym wyœwietlaniem informacji 
potrzebnych do rozwi¹zywania 
problemów i diagnostyki

System wyrównywania do linii œrodkowej
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