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Podwójna głowica LINAPUNCH YT 

Prasa wykrawająca  z mocą hydrauliczną 
 

- Głowica ramy C porusza się w poprzek od osi taśmy na szynach 
kulkowych, napędzanych silnikami serwo 

- Każda głowica trzyma: 
- Siłowniki hydrauliczne z indywidualnym sterowaniem, obsługiwane przez 

oddzielne zawory 
- Wymienne uchwyty narzędziowe (kasety) o standardowej  pojemności 

zgodnie z poniższą tabelą 
- Zasilacz hydrauliczny 20 litrów na minutę z agregatem chłodzenia oleju 
dla maksymalnej prędkości wykrawania 150 SPM (uderzeń/min.) 

- Spawana stalowa rama z jedną prowadnicą taśmy (ręczna  
symetryczna regulacja szerokości) zamontowana po obu stronach 
maszyny 

- wyrzucanie złomu przez ramę 
- Wyprodukowana w 2001 roku maszyna jest w doskonałym stanie – 

kompletna modernizacja hydrauliczna i elekryczna 
 
 

 Pasek porusza się wzdłuż przez serwonapęd Simostar 
(X) 
Uchwyty narzędziowe poruszają się w poprzek listwy na 
szynach kulkowych (Y1+Y2) 
 
Uwaga: Wszystkie te ruchy są kontrolowane za pomocą 
bezszczotkowych serwomotorów. 
Opcja automatycznego indeksowania nie jest dostępna 
w tym urządzeniu 

 
 

Model 
Szerokość z 

ograniczeniem 
użycia narzędzia 

cale (mm) 

Szerokość bez 
ograniczeń 

użycia narzędzia 
cale (mm) 

Ilość 
głowic 

Maksymalna 
ilość 

uchwytów 
narzędziowych  

Ilość dostępnych 
narzędzi (4 standardowe 
konfiguracje kasetowe) 

 
Siła wykrawania (KN) 

     B C D Linia przednia Linia tylna 
DYT 24 G 11" (1280) 40,1" (1020) 2 4 12 8 4 50 120 

 
Standardowa kaseta - Ilość: 2+2 
Wymienne uchwyty narzędziowe (kasety) o standardowej pojemności 
w następujący sposób: 
- 3 x narzędzie B: 1,25 cala średnicy (31,75 mm) 
- 2 x narzędzie C: 2 cale. średnicy (50,8 mm) 
- 1 x narzędzie D: 3,5 cala średnicy (88,9 mm) 

 
Uwaga: narzędzia nie są dostarczane, ale mogą być zaproponowane jako opcja  

 
Cylindry nacinające - Ilość: 2+2 
12-tonowy dodatkowy cylinder, który może napędzać określone narzędzie 
ramy C zamontowane w kase cie 

 

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

05/2008 – Wersja 1 
www.ventor.pl 


