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Zaufaj naszej technologii
Systemy załadunkowe Polteknik

KN 550
by

Najszybszy system w swojej klasie
Od niewielkich zakładów usługowych do firm pracujących w trybie wielozmianowym systemy załadunkowe Polteknik dedykowane do pracy z wycinarkami laserowymi realizują
szybki i niezawodny załadunek i odbiór materiału ze stołu wymiennego urządzenia. Ich
modułowa budowa umożliwia zmiany konfiguracji w miarę rozwoju potrzeb firmy.
KN 550 jest modułem bazowym automatyzacji wycinarki laserowej. Głowica załadunkowa jest
jednocześnie polem odkładczym gotowych detali, co skraca czas cyklu o co najmniej 30% w
porównaniu z podobnymi systemami.
Rozwiązanie znacząco zwiększa bezpieczeństwo procesu załadunku oraz odbioru detali, przez
co istotnie poprawia komfort obsługi. W połączeniu z automatycznymi magazynami blach
może nawet dwukrotnie podnieść wydajność procesu obróbki laserowej.
www.polteknik.pl
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Zalety systemu załadunkowego serii KN
•
•
•
•
•
•

modułowa budowa
podzespoły Mitsubishi Electric
solidna konstrukcja
duży komfort pracy
wygodny dostęp do palety odbiorczej
prosty załadunek blach

Specyfikacja techniczna
Załadunek blach
Max. ciężar arkusza

550kg

Min. rozmiar arkusza

2000 x 1000 mm

Max. rozmiar arkusza

3000 x 1500 mm

Max. wysokość stosu

250 mm

Max. grubość blachy

15 mm

Rozładunek blach
Max. ciężar blachy

550 kg

Min. rozmiar dla grabi

150 x 150 mm

Max. rozmiar dla grabi

3000 x 1500 mm

Minimalny czas cyklu

52 s

System zaprojektowany i skonstruowany w oparciu o
podzespoły Mitsubishi Electric przy współpracy firm
Polteknik i MPL Techma. Polteknik jest wyłącznym
dystrybutorem wycinarek laserowych Mitsubishi Electric
w Polsce oraz prowadzi jeden z dwóch autoryzowanych
serwisów tych maszyn w Europie. MPL Techma jest
uznanym w Europie konstruktorem i dostawcą
rozwiązań dla różnych gałęzi automatyki przemysłowej.
Firma realizowała projekty dla uznanych światowych
koncernów między innymi takich jak Bridgestone,
SANDEN, NGK, NSK, Michelin.
Modułowa budowa
W ofercie również wariant systemu o nośności do
900kg, jak również modułów wieżowych i obsługi
kilku wycinarek jednocześnie.
Moduł podstawowy został zaprojektowany tak,
aby można było go dostarczyć pojedynczą
ciężarówką a montaż nie trwał dłużej niż 2 dni
robocze.
Wyłącznym dystrybutorem systemów załadunkowych produkcji MPL Techma jest firma Polteknik.

