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GÉP: Equiptop ESG–1632ADSII precíziós, automata síkköször� gép, teljesen 
automatizált mindhárom tengely (X/Y/Z), fogásvétel léptet� motor 
segítségével, gyors fel/le mozgatás AC motorral, digitális pozíció kijelz�vel. 
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F� JELLEMZ�K ESG-1632ADSII  

Mozgástartomány: 

X tengely (hidraulikus / manuális) -------------------  890 / 930 mm 
Y tengely (automata / manuális) --------------------  430 / 460 mm 
Z tengely (asztal és f�orsó középvonala) ---------  630 mm 

Maximális köszörülési hosszak: 

Hosszirány ------------------------------------------------  813 mm 
Keresztirány ----------------------------------------------  410 mm 

Munkaasztal adatai: 

Méretei -----------------------------------------------------  406 x 813 mm 
Szabvány mágnes asztal mérete -------------------  400 x 800 mm 
Terhelhet�ség max. ------------------------------------  n.a. kg 
Mozgási sebesség --------------------------------------  5-20 m/min 50 Hz 

Keresztirányú mozgás: 

Automata léptetés ---------------------------------------  1-25 mm 
Állandó sebesség� el�tolás --------------------------  20-320 mm/min 
Mozgás (automata / manuális )----------------------  430 / 460 mm 
Kézikerék (fordulatonként / fokonként) ------------  5 mm / 0,02 mm 

F�orsó függ�leges mozgás: 

Automata léptetés ---------------------------------------  0,001-0,04(5) mm 
Lépésköz --------------------------------------------------  0,001 mm 
Lassú / gyors járat---------------------------------------  6 / 150 mm/min 

F�orsó: 

Sebesség --------------------------------------------------  1.450 rpm 50Hz 
Teljesítmény ----------------------------------------------  5 LE 

Köször�k�: 
Átmér� -----------------------------------------------------  355 mm 
Szélesség -------------------------------------------------  50 mm 
Furat --------------------------------------------------------  127 mm 

Helyigény: 

szélesség --------------------------------------------------  3.290 mm 
mélység ----------------------------------------------------  2.200 mm 
magasság -------------------------------------------------  2.050 mm 
tömeg  ------------------------------------------------------  4.000 kg 
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TOVÁBBI JELLEMZ�K: 
 
Vezérl� panel: 

 
 

Függ�leges mozgatást két motor végzi, egy AC a gyorsjáratú fel/le 
mozgást, valamint egy léptet� a mikro fogásvételhez. Digitális kijelz�n a 
pozíció leolvasható. 

 

 
 

Y pozíció kijelz�. Digitális kijelz� a start pont, nagyoló köszörülés, simító 
köszörülés start pont, fogásmélység simításkor, cél pont, felemelkedési 
pont, közbens� szikráztatás és kiszikráztatás beállításához. 

 
Keresztirányú mozgatást DC szervómotor végzi, lehet�vé téve a 
lépcs�zetes valamint a folyamatos el�tolást köszörüléshez. A 
k�szabályzáshoz szükséges sebesség beállítható. 
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Alapfelszereltség: 
- Fröccsenés védelem 
- Köször� k� 
- Automata ken� rendszer 
- Szintez� lábak és csavarok 
- Szerszámláda 
- Kiegyensúlyozó tüske 
- K� karima 
- K� kihúzó csavar és anya 
- Gyémánt k�lehúzó 
- Touch-up festék 
- Keresztirányú el�tolás golyós orsóval 
- Söpr� lap 
- Elektromágneses asztal 400x800 mm 
- Demagnetizáló 
- H�t� rendszer kézi papíradagolással 
- Kiegyensúlyozó állvány 
- Munkatér megvilágítás 
 


