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Gép:    DANOBAT, CPI 54/41DI szalag f�részgép. A f�részgép 

alkalmas mer�leges és szög alatti vágásra, vághatók 
profilok, csövek és bármilyen egyéb keresztmetszet� 
anyagok. Mindezen célok kielégítésére a gép merev 
szerkezet�, robosztus kialakítású. 
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F� JELLEMZ�K: 

CPI 54.41DI 
 
Legkisebb vágható átmér� ----------------------------------------------  27 mm 
Legkisebb vágható hossz ------------------------------------------------  20 mm 
Legnagyobb vágható méret 90º-nál (egyenes vágás): 

Legnagyobb téglalap -----------------------------------  540x400 mm 
Legnagyobb átmér� ------------------------------------  400 mm 

Legnagyobb vágható méret 45º-nál (jobb oldal): 
Legnagyobb téglalap -----------------------------------  330x400 mm 
Legnagyobb átmér� ------------------------------------  297 mm 

Legnagyobb vágható méret 60º-nál (bal oldal):  
Legnagyobb téglalap -----------------------------------  200x400 mm 
Legnagyobb átmér� ------------------------------------  198 mm 

Legnagyobb vágható köteg méret -------------------------------------  540x300 mm 
Amikor az opcionális kötegszorítás ki van építve. 

F�rész szalag méretek ---------------------------------------------------  6320x41x1,3 mm 
F�motor teljesítmény ---------------------------------------------------  5,5 kW 
Hidraulika teljesítmény ----------------------------------------------------  1,5 kW 
H�t�folyadék szivattyú teljesítmény -----------------------------------  0,24 kW 
Szalag tisztító kefe hajtó motor teljesítmény -----------------------  0,12 kW 
F�rész szalag sebesség tartomány -----------------------------------  13-119 m/min 
 
GÉP MÉRETEK (csomagolás nélkül) 
Hossz --------------------------------------------  3.280 mm 
Szélesség --------------------------------------  1.540 mm 
Magasság --------------------------------------  2.445 mm 
Munka asztal magassága ------------------  900 mm 
Súly ----------------------------------------------  3.940 kg 
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A GÉP FELÉPÍTÉSE 
 

DANOBAT, MODELL CPI 54/41DI 
 
� A f�részkeretet két prizmatikus oszlop vezeti meg. A f�oszlopon nagy pontosságú 

lineáris csapágy, a második oszlopon játék mentes csapágyak szolgálják a 
vezetést. 

� A gép ágya egyetlen darabból készült a minél nagyobb merevség érdekében. 
� Az el�tolási sebesség szabályozása a nagy termelékenységet és a minél hosszabb 

szalag élettartamot szolgálja. 
� A mozgó szalagvezet� kar automatikusan igazodik a vágott darab szélességéhez. 
� Hidraulikus m�ködtetés� satu a munkadarab két oldalról való megfogására. 
� A szalag vezetését keményfém hasábok és csapágyak végzik. 
� A szalag sebességét elektronikus frekvenciaváltó szabályozza, egy potenciométer 

beállításával. 
� Kézi szalag feszítés. 
� A hajtást nagy teljesítmény� hajtóm� adja, a lehet� legnagyobb nyomatékot 

szolgáltatva, a lehet� legkisebb zaj mellett. 
� Motorikusan meghajtott szalagtisztító kefe. 
� Olaj-leveg� ködkenés 
� Kézi szög-pozicionálás: +45,-60° között. 
 
 
 
 
 
OPCIONÁLIS LEHET�SÉGEK: 
� Függ�leges szorítású satu 
� F�rész szalag árnyék megvilágítása 
� NC vezérelt szögbe állás. 
 
1.- OSZLOPOK ÉS F�RÉSZKERET 
1.1 Ívhegesztéssel és stabilizált acélból készül. 
1.2 A keretet két prizmatikus vezet�oszlop és két hidraulikus munkahenger 

támasztja meg. 
1.3 A keret függ�leges vezetése nagy pontosságú lineáris csapágyazással történik 

a f�oszlopon, és támasztó csapágyakkal a második oszlopon, így nincs 
súrlódás a keret és az oszlopok közt. 

1.4 A szalag ferde elhelyezése biztosítja, hogy a szalag fokozatosan kezdjen 
dolgozni a profilok és kötegek egyenetlen felületén, így a vágási folyamat 
kiegyensúlyozott lesz. 
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2.- SZALAG FESZÍTÉS ÉS SZALAG VEZETÉS 

 
2.1 A gépen a szalagfeszítés kézzel történik. A szalag 

feszítését egy karral végezzük, ami megfeszíti a 
szalagot amíg a vezérl�be beépített érzékel� ki nem 
kapcsol, így a korrekt szalagfeszesség biztosított. Ez 
az elektronikus eszköz folyamatosan figyeli az el�írt 
feszességet. A szalagszakadást azonnal érzékeli és 
leállítja a gépet automatikusan. 

 
 
2.2 A szalag oldalirányú 

megvezetését 
csapágyak és keményfém hasábok 
kombinációja adja, megakadályozva a szalag 

bármilyen irányú elmozdulását. 
2.3 A szalag hátsó vezetése csapágyakkal 

van megoldva, így kizárva mindenfajta 
vibrációt. 

2.4 A szalagvezet� karok távolsága 
automatikusan igazodik a vágandó anyag 

szélességéhez. 
2.5 Az állítható szalagvezet� kart hidraulika blokkolja, ami által a kar megfelel� 

merevséggel bír, így elkerülve a vibrációt, ami tönkre teheti a vágást és a 
szalagot. 

 
3. SZALAG TISZTÍTÁS 
3.1 A géphez tartozik egy szerelhet�, külön motorral hajtott drótkefe, amely 

eltávolítja f�részelés közben a f�részfogakra tapadt forgácsot. 
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4.- A F�RÉSZSZALAG MEGHAJTÁSA 
 
4.1 A nagy teljesítmény� hajtóm� speciálisan 

méretezett alacsony fordulat melletti nagy 
terhelésekre. 

4.2 Karbantartást nem igényl� elektronikus 
frekvenciaváltó. 

4.3 A tengelyek anyaga h�kezelt, megfelel�en 
méretezett 

4.4 A tárcsa azon felülete, amely a szalaggal 
érintkezik h�kezelt  az id� el�tti kopás elkerülése 
érdekében.  

4.5 Biztonsági lekapcsoló a gép leállítására, amennyiben a szalag megszorul a 
tárcsán. 

 
5.- EL�TOLÁS ÉS NYOMÁS 
5.1 Az el�tolást és nyomást egy váltó átfolyószelep kontrollálja, kompenzálva a 

különböz� olajnyomást és h�mérsékletet. 
5.2 A vágási nyomást egy nyomásszabályzó szelepen keresztül lehet beállítani. 
 
6.- RÖGZÍT� SATUK 
6.1 Nem szükséges állítani a satupofák pozícióján, ha átállunk egyenes vágásról 

ferde vágásra, vagy fordítva. A gép forgatása közben a fix pofa mindig a 
munkadarab irányában marad. 

6.2 A horizontális satu nem igényel kézi er�t pozíciójának változtatásához. Az 
egész mozgatás automatikus, hidraulikus. 

6.3 A fix pofák rovátkoltak, hogy megakadályozzák a munkadarab elmozdulását. 
 
7.- A H�TÉS 
 
7.1 Ködken� rendszer irányított leveg� 

segítségével, amely biztosítja a fújó és 
h�t� hatást, és nem okoz 
légszennyezést. 

7.2 A rendszer csövekb�l áll, amikben a 
leveg�-olaj keverék kilöv� furatokhoz 
érkezik, majd onnan a vágási térbe 
kerül. 

7.3 A rendszer f� m�szaki jellemz�i: 
� Kilépés (4 lehetséges kilépés): 3-30 mm³/impulzus 

(változtatható) 
� H�t� tartály:   3 liter öntött alumíniumban 

3 liter áttetsz� poliamidban 
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Ezen rendszer alkalmazásához feltétlenül szükséges, hogy a gép használója 
rendelkezzen s�rített leveg�s rendszerrel, mivel ezt a DANOBAT nem szállítja. A 
s�rített leveg�t a gépbe való juttatás el�tt sz�rni és tisztítani kell. 
 
8. HIDRAULIKUS RENDSZER 
8.1 A hidraulikus rendszer elemei a gépágyban vannak elhelyezve, de könnyen 

hozzáférhet�k és karbantarthatók. 
 
9- ELLLEN�RZÉS ÉS KEZELÉS 

 
9.1 Minden hidraulikus és elektronikus folyamat 

vezérl� gombja ergonomikusan van elhelyezve 
egy vezérl�táblán. Ez a tábla együtt forog az 
asztallal. 

9.2 A motorok és segédáramkörök védelme 
elektrotermikus (nincs olvadó biztosíték) , így 
lehetséges a gyors újra indítás, ha valamelyik 
védelem meghibásodik. 

 
10.- KÉZI ÁLLÍTÁS SZÖGBEN (+45º, -60º) 
10.1 A gépasztal szögben való beállítására szolgál a nagy átmér�j� golyóscsapágy, 

amely alkalmas nagy súlyok felfogására és forgatására. 
10.2 A gép rá van építve erre a csapágyra és egy merev alvázra, így a gép 

tökéletesen kiegyensúlyozott. 
10.3 A szögben való pozícionálás kézzel történik és a korrekt pozíciót egy az 

alapgépre helyezett skálán olvashatjuk le. 
 
OPCIONÁLIS LEHET�SÉGEK 
 
11.- NC vezérelt szögbeállás (+45º, -60º) 
11.1 Az NC vezérelt beállás frekvencia váltós motor segítségével, hajtóm�vön 

kereszt�l történik. A programozás és program követés egy digitális kijelz�n 
történik, mely el is menti a beprogramozott elfordulásokat. Az elfordulás 

teljesen automatikus. 
 
12. HIDRAULIKUS FÜGG�LEGES SATU 
 
12.1 A függ�leges satu, amelyet két hidraulikus henger 

m�ködtet lehet�vé teszi a munkadarabok függ�leges 
irányú leszorítását, mind egyedi profilok, mind kötegek 
vágásakor. 

12.2 Kötegben vágott profilok esetén a kezel�nek a megfelel� 
helyzetbe kell állítania a szorító pofát, az anyag szélesség 
függvényében. 
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13.- POZICIONÁLÓ LÁMPA 
 

 
13.1 Ipari alkalmazásra gyártott halogén lámpa segít a 

munkadarab korrekt pozícionálásában a szalaghoz 
képest, a szalag árnyékának segítségével, amit a 
munkadarab vetít. 

 
 
 
 

 
FELHASZNÁLT KERESKEDELMI ANYAGOK 
 
MOTOROK:     LEROY SOMMER, ABB 
HAJTÓM�VEK:    LEROY SOMMER, LENZE, DANFOSS 
ELEKTRONIKUS INVERTER:  CONTROL TECHNIQUES, LENZE, DANFOSS 

 ELEKTRONIKUS ALAPLAP:  KLOCKNER MOELLER 
 NYOMÓGOMBOK:    TELEMECANIQUE 
 LINEÁRIS CSAPÁGYAK:  INA, NSK, THK 
 TÖBBI CSAPÁGY:    SKF, FAG, INA 
 HIDRAULIKUS ELEMEK:   ATOS, VICKERS 

 
GÉPDOKUMENTÁCIÓK 
 
Egy készlet az alábbi dokumentációból jár a géphez: 

• Kezelési könyv 
• Biztonsági szabályok 
• Gép üzembe helyezése 

• Átvétel 
• Kicsomagolás 
• Alapzat 
• Elektromos csatlakozás 
• Elektronikus kezel�tábla 

• Beindítás, és üzemeltetés 
• Elektromos és hidraulikus diagramok 
• Megel�z� üzemben tartási program 
• Javasolt ken�anyag lista 
• Alkatrészek listája 
• CE biztonsági tanúsítvány 

 


