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GÉP:         DANOBAT szalagf�rész gép, CPS 440A modell, speciálisan 
kialakítva szerszámacél, rozsdamentes acél, titán vágásához, de 
alkalmas mindenfajta szerkezeti acél darabolásához is. 
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F� JELLEMZ�K 

CPS 440A 
 
MEGNEVEZÉS     EGYSÉG  MÉRET 
 
Vágási kapacitás-átmér�    mm   440 
 
Vágási kapacitás négyszög    mm   440x400 
 
Köteg méretei: 
 Maximum ---------------------  mm 400x440 
 Minimum ----------------------  mm 0x45 
 
Szalag méret      mm   5920x41x1,3 
 
F�motor teljesítmény     kW   5,5 
 
Hidraulika teljesítmény    kW   1,5 
 
H�t�szivattyú teljesítmény    kW   0,24 
 
Tisztítókefe teljesítmény    kW   0,12 
 
Szalagsebesség     m/min   12-95 
 
Anyagel�tolás ciklusonként    mm   495 
 
GÉP KÖZELÍT� MÉRETEI: 
 
- hosszúság   3.190 mm 
- mélység   1.790 mm 
- magasság    2.340 mm 
- munkaasztal magasság   900 mm 
- nettó súly   3.230 Kg 
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LEÍRÁS: 

 
DANOBAT, MODEL CPS 440A, nagy termelékenység� szalagf�rész gép 
 
1.- oszlopok és f�részkeret 
2.- gépalap 
3.- szalagfeszítés és vezetés 
4.- szalagtisztítás 
5.- szalag meghajtás 
6.- el�tolás és vágónyomás 
7.- rögzít� pofák 
8.- h�tés 
9.- hidraulika 
10.- ellen�rzés és kezelés 
11.- automata forgácskihordás 
12.- adagoló rendszer 
13.- NC hosszprogramozás 
 
1. OSZOLOPOK ÉS F�RÉSZKERET 
1.1 A keret ívhegesztett acélból készült.  
1.2 Mindkét oszlop szilárd polimerrel van megtöltve, a vibráció és a zaj elkerülése 

végett. 
1.3 A keret mozgatását egy hidraulikus munkahenger biztosítja. 
1.4 keret függ�leges elmozdulása (vezetése) nagy pontosságú lineáris 

csapágyazással (golyós orsók ) történik a f�oszlopban, és támasztó 
csapágyakkal a második oszlopban, és így nincs súrlódás a keret és az 
oszlopok közt.    

 
2.- GÉPALAP 
 
2.1 Ívhegesztett és stabilizált acélból gyártva 
2.2 Az alap tartja az elektromos szerkezethez és a h�téshez szükséges helyeket 
 
3. SZALAGFESZÍTÉS ÉS VEZETÉS 
 
3.1  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.  

3.2  A szalag oldalirányú megvezetését csapágyak és keményfém hasábok 
kombinációja adja, megakadályozva a szalag bármilyen irányú elmozdulását. 

3.3. A szalag hátsó vezetése csapágyakkal van megoldva, így kizárva mindenfajta 
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vibrációt.  
3.4. A szalagvezet� karok távolsága automatikusan igazodik a vágandó anyag 

szélességéhez. 
3.6. 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. 

 
4. SZALAG TISZTÍTÁSA 
4.1 A géphez tartozik egy felszerelhet�, motorizált drótkefe, amely eltávolítja 

f�részelés közben a f�részfogakra tapadt forgácsot. 
 
5. A SZALAG MEGHAJTÁSA 
5.1 A nagy teljesítmény� sebességváltóm� speciálisan méretezett alacsony  

fordulat  melletti nagy terhelésekre. 
5.2 Karbantartást nem igényl� elektronikus frekvenciaváltó. 
 
5.3 A tengelyek anyaga h�kezelt, megfelel�en méretezett 
5.4 A tárcsa azon felülete, amely a szalaggal érintkezik h�kezelt  az id� el�tti kopás 

elkerülése érdekében.  
5.5 Biztonsági lekapcsoló a gép leállítására, amennyiben a szalag megszorul a 

tárcsán. 
 
6. EL�TOLÁS ÉS VÁGÓNYOMÁS 
6.1 Az el�tolást és nyomást egy váltó átfolyó szelep kontrollálja, kompenzálva a 

különböz� olajnyomást és h�mérsékletet. 
 
7. RÖGZÍT� SATUPOFÁK 
7.1 A munkadarabot a szalag mindkét oldalán rögzítik, így az anyag szilárdan 

fekszik, elkerülve a sorjás vágást. 
7.2 Nem szükséges a pofák kézi állítása az anyag szélességét�l függ�en, a teljes 

löket automatikus.  
7.3 A satupofák h�kezelt és rovátkolt acéllapokból készülnek, elkerülve a korai 

kopást valamint így biztosítva a tökéletes rögzítést. 
 
8. H�TÉS 
8.1 A h�t�tartály két részb�l áll. Az els�ben – amelyikben a forgácskihordó is van – 

vegyesen található forgács és h�t�olaj. Ez a tartályrész filterrel csatlakozik a 
f�tankhoz, és a filter kívülr�l könnyen kivehet�. 

  
9. HIDRAULIKA 
9.1 A hidraulika rendszer a gépágyba van fixen beépítve úgy, hogy könnyen 

hozzáférhet� legyen, minimális karbantartási id�t igényel.   
 
10. ELLEN�RZÉS ÉS KEZELÉS 
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10.1 Az összes kezel�szerv és ellen�rz�m�szer egy kezel�táblán van 
ergonómikusan elrendezve. 

10.2 A motorok és segédáramkörök védelme elektronikus (nincs olvadó biztosíték), 
így lehetséges a gyors újraindítás ha valamelyik védelem meghibásodik.  

 
11. AUTOMATA FORGÁCSKIHORDÓ 
11.1 Csavarrendszer� forgácskihordó mindenfajta forgács szállításához. 
 
12. ADAGOLÓ RENDSZER 
12.1 Az adagoló satuk hidraulikus mozgatása. 
12.2 Figyelem: az adagoló satu kör keresztmetszet� anyagok adagolását végzi 

tökéletesen, de problémák lehetnek némely kovácsolt vagy szabálytalan alakú 
darabbal. DANOBAT nem vállal felel�sséget az ilyen esetek miatt.  

 
13. NC HOSSZPROGRAMOZÁS 
13.1 Ezen kialakításnak köszönhet�en a gép különböz� hosszúságú darabokat 

enged beprogramozni, így nem szükséges állandóan módosítani a beállított 
hosszméretet mivel a gép automatikusan dolgozik. 

 
13.2 A gép f�menüje az alábbi opciókat mutatja: 

- anyag 
- program 
- monitor 
- hibajel 
- statisztikák 
- paraméterek 
- típusok 

13.3 Az „anyag” menüben választható az anyag típus (kör, négyszög, cs�, köteg), 
ezek fajsúlya és átmér�je, így a gép ezen információk alapján tud kés�bb 
ismertet�t adni.  

 
13.4 A „program” menü lehet�vé teszi a vágások kivitelezésének programozását. Két 

részb�l áll:  
- aktuális program  
- tárolt program  
Az „aktuális program”-ban lehet egy új programot megnézni vagy egy már tárolt 
programot betölteni. Megnyomva a „tárolt program” gombot lehetséges lesz a 
már elmentett programok áttekintése. Megengedett továbbá a programok 
szerkesztése vagy egy futó program tárolása. Egyidej�leg 50 program tárolható, 
és mindegyik max. 10 sorból állhat.  
 

13.5 A „monitor” funkció feladata, hogy a teljes f�részelési folyamat alatt mutassa az 
aktuális szituációt. Mutatja az anyag fajtáját, a programsorok számát, a minden 
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egyes programsorhoz tartozó programozott vágandó hosszt, a még hátralév� 
vágások számát, az addigi vágások számát és vágási id�t. 

 
13.6 A „hibajel” menü világító hibakódot mutat annak a hibának megfelel�en, ami a 

vágási folyamat megszakítását okozta. A hibakódot megnyomva, kiírásra kerül 
a hiba elhárításának lehetséges megoldása.         

13.7 A “statisztikák” menünek két része van: 
- termelési adatok: a gép eddigi munkaórái, össz vágott cm2, elhasznált 

szalagok száma stb.                   
- fent lév� szalag: utolsó csere ideje, szalagélettartam, vágott cm2, vágások 

száma. 
13.8  A „paraméter „menübe beütött kódszám után lehetséges számos aktuális            
              paraméter módosítása, mint pl: satupofák nyitási ideje, szalag vastagsága stb.  
13.9  A „típusok” menü lehet�vé teszi néhány szolgáltatás beállítását, 

pl.:forgácskihordó 
 
14. LÉZERES GYORS RÁÁLLÁS 
14.1 Ez az opció egy lézermér�t jelent, a szalagvezet� alá beépítve. Így lehetséges 

a gyorsjárat automatikus átváltása az el�toló sebességre, amikor a lézer eléri 
a munkadarabot. 

 
18. HIDRAULIKUS KÖTEG SZORÍTÁS 
18.1 A függ�leges satupofa megoldja a munkadarab vertikális leszorítását,  

kötegek vágásánál nélkülözhetetlen. 
18.2 A szorítást két munkahenger a f�rész satuban és egy munkahenger pedig az 

adagoló satuban biztosítja. A függ�leges pofa különböz� magasságokhoz is 
beállítható. 

18.3 A függ�leges pofát nem kell a különböz� szélesség� anyagokhoz beállítani. 
 
OPCIONÁLIS KIALAKÍTÁSOK 
 

 
19.- POFASZORÍTÁS SZABÁLYOZÁSA 
19.1 Ez a kialakítás lehet�vé teszi a mobil pofák (horizontális és vertikális, 

amennyiben rendelkezésre állnak) nyomásának állítását. Különösen javasolt 
akkor, ha a vágandó munkadarabok vékony falu csövek. Így elkerülhet� ezek 
deformációja.  
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FELHASZNÁLT KERESKEDELMI ANYAGOK 
 
� Motorok: LEROY SOMER, ABB 
� Sebesség váltó box: LEROY SOMER, LENZE, DANFOSS 
� Elektronikus inverter: CONTROL TECHNIQUES, LENZE, DANFOSS 
� Elektronikus alaplap: KLOCNER MOELLER 
� PLC: SYSMAC CQM1 OMRON 
� Nyomógombok: TELEMECANIQUE 
� Csapágyak: INA.SKF, FAG.  
� Lineáris csapágyak: INA, NSK, THK 
� Egyéb csapágyak: SFK, FAG, INA 
� Hidraulika elemek: VICKERS, ATOS 
 
DOKUMENTÁCIÓ (1 KÉSZLET) 
 

� Kezelési könyv 
� Biztonság 
� Üzembe helyezés (átvétel, kicsomagolás, alapozás, elektromos 

csatlakozás, elektronikus kezel� tábla) 
� Beüzemelés, beindítás 
� Elektromos és hidraulikus elemek 
� Megel�z� karbantartás 
� Ken�anyagok 
� Alkatrészek listája 
� CE biztonsági tanúsítvány  

 


