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PODWÓJNA 
GŁOWICA 
LINAPUNCH  MCE 

 
• Prasa wykrawająca z napędem serwo-elektrycznym 

ü Konstrukcja prasy przełączającej zapewnia 
moc i dokładność BDP w dowolnym położeniu 
narzędzia 

ü Programowalny górny i dolny martwy punkt 
ü do 200 SPM dla trybu wykrawania 
ü do 400 SPM dla trybu cięcia wibracyjnego 

 
• Wymienne uchwyty narzędziowe (kasety) o 

standardowej pojemności zgodnie z poniższą tabelą 
• Konfiguracja kasety może być specjalna zgodnie z 

wymaganiami klienta 
• Segmenty rolkowe z ręcznym uruchamianiem dla 

łatwej i szybkiej wymiany kasety 
• Wyrzucanie złomu przez ramę 

 
• Pasek porusza się wzdłuż przez napęd serwo Simostar 

(X) 
• Uchwyty narzędziowe poruszają się po taśmie 

na szynach kulkowych (Y1 i Y2) 
• Zaczep narzędziowy przesuwa się nad uchwytem 

narzędziowym (SX i SY) 
• Suwak porusza się w górę i w dół (Z) 

 
• Opcjonalne narzędzie obrotowe (C) 

 
Uwaga: Wszystkie te ruchy są kontrolowane za 
pomocą bezszczotkowych serwomotorów. 

 
 
 
 
 

ZAKRES DZIAŁANIA I FUNKCJE  
 

 
Model 

Szerokość z 
ograniczeniem 

użycia 
narzędzia 
cale (mm) 

Szerokość bez 
ograniczeń użycia 

narzędzia 
cale (mm) 

Ilość 
głowic 

Maks. 
ilość 
kaset 

 
Ilość narzędzi 
(konfiguracja 
standardowa) 

 
Siła 

wykrawania 
(KN) 

Ciężar 
 

Funty (kg) 

 

LINAPUNCH 
MCE  G 

 

50" (1280) 

 

41" (1040) 

 

2 

 

4 
A B C D E  

2 x  200 

 

18000 (8200) · 24 12 8 4 4 
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KASETA STANDARDOWA – Ilość: 3  

Wymienne uchwyty narzędziowe (kasety) o standardowej pojemności zgodnie z 
poniższym: 

- 6 x narzędzie A: średnica 0,5 cala (12,7 mm) 
- 3 x narzędzie B: średnica 1,25 cala (31,75 mm) 
- 2 x narzędzie C: średnica 2 cale (50,8 mm) 
- 1 x narzędzie D: średnica 3,5 cala (88,9 mm) 

- 1 x narzędzie E: średnica 4,5 cala (114,3 mm) 

 

 
 

KASETA WIELOINDEKSOWA – Ilość: 1  

Auto-indeks: 
1 wkład w rozmiarze D jest w pełni programowalny w pozycji kąta dla 
zorientowanego kształtu lub dużego docinania otworów 
Multi index: 
Można użyć jednego wkładu wieloindeksowego, co pozwala uzyskać do 8 
narzędzi o średnicy 16 mm. z programowalnym położeniem kąta 

- 5 x narzędzie A: średnica 0,5 cala (12,7 mm) 
- 3 x narzędzie B: średnica 1,25 cala (31,75 mm) 
- 2 x narzędzie C: średnica 2 cale (50,8 mm) 
- 1 x narzędzie obrotowe D 

 

 
 

MONITOROWANIE NACISKU WYKRAWANIA  

Na każdym zaczepie zaimplementowano czujnik pomiaru obciążenia. Zatrzymuje 
on maszynę w przypadku przeciążenia. 
Ponadto umożliwia kontrolę zużycia narzędzia i wykrywanie możliwych usterek 
(złamany stempel, nadziewanie złomem ...).   

 

 
 

POJEMNIK NA ZŁOM  

Spawany stalowy pojemnik na złom, umieszczony pod maszyną. 
Zamontowany na 4 kółkach dla łatwego demontażu. 
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WÓZEK ROZŁADUNKU KASETY – Ilość: 1   

Spawany stalowy wózek z rolkami ułatwiającymi wyjmowanie kasety z maszyny. 
Wózek jest przymocowany do ramy maszyny, dzięki czemu nie porusza się. 
Umożliwia wyjęcie 2 kaset. 

 

 
 

PROWADNICA KWADRATOWA Z RĘCZNĄ REGULACJĄ  

Prowadzenie taśmy przez 2 długie prowadnice wielorolkowe symetrycznie i 
ręcznie regulowane za pomocą ręcznego koła, z cyfrowym wskaźnikiem 
szerokości 

 
Ta prowadnica zapewnia idealne wyrównanie taśmy i znajduje się po obu 
stronach maszyny.  

 

 
 

AUTOMATYCZNE SMAROWANIE SUWAKA  

Automatyczne centralne smarowanie suwaka: śruba kulowa i nakrętka, 
tuleje i elementy toczone. 

 

 
 


