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WYMIARY 

R677/11 G VV - Zasilana niezależnie ustawiana 
prostowarka 

 

 
- 11 rolek prostujących – średnica 70mm 
- 5 niezależnych rolek prostujących - Wartość ustawienia odczytana 
na wskaźniku wizualnym 
- Pary wlotowych i wylotowych rolek zaciskowych – średnica 90mm 
- CTG 1 pas 13 rolek zapasowych umieszczonych wzdłuż szerokości 
wszystkich rolek, aby zapobiec zgięciu rolki 
- Wszystkie rolki są nawęglane(60 Rck) i szlifowane 
- RCS-RCD Wszystkie rolki dociskowe są piaskowane i twardo 
chromowane rolki dociskowe dla wyższego chwytaka. Wszystkie rolki 
prostujące są twardo chromowane i polerowane (70HRC). 
- Dolne prostujące i 4 rolki podające z napędem przez cylindryczną 
parę przekładni 
- RPR/RPR-S Otwieranie rolki zaciskowej wlotu i wylotu za pomocą 
siłownika pneumatycznego 
- DrPVS  Otwieranie głowicy (45°) głowicy prostowarki za pomocą 2 
siłowników pneumatycznych – Ręczne blokowanie 
- DOMD 90° Otwieranie głowicy przez dźwig w celu konserwacji 
- Szybki demontaż rolek prostujących i rolek dociskowych 
- FBCD Czyszczenie wszystkich rolek poprzez zmotoryzowane 
przechodzenie taśmy filcowej 
- Silnik prądu przemiennego z wariatorem częstotliwości, dane 
prędkości regulowane potencjometrem 
- Sterowanie pętlą zgodnie z wybraną opcją 
- MRS-B Górne rolki - motoryzacja z paskiem 
- B3M Łuszczarka wlotowa z 3 hydraulicznymi akcjami 
ułatwiającymi wkładanie taśmy  z odwijaka do prostowarki bez 
ręcznego przenoszenia  materiału 
- GRS Prowadnica taśmy wlotowej składająca się z 2 pionowych 
rolek, ręcznie regulowanych i 2 rolek przytrzymujących arkusze 
- BGV Kosz wylotowy z 5 rolkami do trzymania paska. 
- Podstawa wykonana z walcowanej, spawanej stali 

 
 

Model Szerokość Grubość Rolki prostujące Rolki podające Rolki zapasowe 
  Min. Maks. Maks.* Ilość Ø Ilość Ø Ilość 
 (mm) (mm)  (mm)  (mm)  

R677/11 G 1000 0.18 4.5 3.4 11 70 4 90 1 
 

Zdolności prostowania podano dla granicy plastyczności Re = 210 Mpa i wytrzymałości na rozciąganie Rm = 350 Mpa. 
(x) Wartości w przypadku opcji "rolki zapasowe" są wybierane  * Max. grubość dla max. szerokość 

 

 

ZAKRES DZIAŁANIA I FUNKCJE 

Model L A 
R677/11 G 1000 1600 

 



Zdjęcia nieobjęte umową. Mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ten dokument jest 
wyłączną własnością firmy DIMECO. Nie wolno jej przekazywać stronom trzecim ani 
wykorzystywać ani powielać bez pisemnej zgody. 

10/2020 – Wersja 1 
www.ventor.pl 

 

FUNKCJE  
DRPVS: Otwieranie głowicy (45°) głowicy prostowarki przez 2 siłowniki pneumatyczne – Ręczne blokowanie 

 

 
DOMD: Otwarcie głowicy 90 ° (Cylindry odblokowane) do konserwacji i szybkiego demontażu rolki zaciskowej i 
prostującej oraz czyszczenia rolek zapasowych.  

 

 
 


