
 

Prasa ARTechnic PBPPs500-15

Zalety maszyny:
-   zasyp dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta
– wyjątkowo sztywna i stabilnie prowadzona płyta prasująca. Siłownik hydrauliczny nie przejmuje sił gnących od 

płyty prasującej, które mogą spowodować jego uszkodzenie. Siły działające na płytę prasująca podczas prasowania, 
przejmowane  są  przez  specjalne  stalowe  rolki.  Wszystko  po  to,  aby  mogli  Państwo  swobodnie  oraz  bezpiecznie 
eksploatować nasze maszyny, nawet na bardzo wymagających materiałach.

– konstrukcja  stalowa naszych  maszyn  zaprojektowana  jest  do  przenoszenia  obciążeń  znacznie  przekraczających 
znamionowe obciążenia dla poszczególnych modeli (stąd zazwyczaj większa masa własna naszych maszyn w porównaniu 
z maszynami firm konkurencyjnych);

– możliwość specjalnego wykonania maszyny na życzenie klienta, np. zmiana skoku płyty prasującej, zmiana otworu 
załadowczego, zmiana rozmiarów beli itp.

– bezobsługowy i trwały układ hydrauliczny;
– brak ukrytych kosztów eksploatacji maszyny;
– sterownik Siemens S7;
– dotykowy panel sterujący
– NOWOŚĆ !! możliwość podłączenia maszyny do programu statArtechnic

Specyfikacja techniczna

Ilość komór: jedna Załadunek: od góry

Otwór załadowczy: 310 x 770 mm Wiązanie beli: -

Nacisk maksymalny: 500kN (50 ton) Wyrzut beli: automatyczny

Nacisk jednostkowy: 40,8 kg/cm2 Zasilanie: 400/50 [V/Hz]

Wymiary beli: 350 x 350 x 130-250(reg.) Moc silnika: 15 kW

Waga beli: ok. 10 – 20 kg (puszka aluminiowa) Waga: 4300 kg

Praktyczna wydajność: do 410 kg/godz. (puszka aluminiowa) 

Wydajność

5 
cykli zagęszczenia 

8 
cykli zagęszczenia 

Wymiary beli:  350 x 350 x 130 mm Wymiary beli: 350 x 350 x 210 mm 

Waga beli:  ok. 11 kg Waga beli: ok. 17.5 kg 

Czas tworzenia beli: 115 sekund Czas tworzenia beli: 155 sekund 

Praktyczna wydajność:  ok. 354 [kg/h] Praktyczna wydajność:  ok. 406 [kg/h] 

Stopień zagęszczenia: ok. 710 kg/m3 Stopień zagęszczenia: ok. 680 kg/m3 
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Wymiary

 

LEGENDA [mm]

A długość całkowita 4900

B wysokość całkowita 1700

C szerokość 900

D wymiary otworu załadowczego 310x770


