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Stroje na zpracování textilních materiálù

Pasplátory - jedná se o skupinu strojù, které slouí k rychlému a efektivnímu
zarovnání rolí, dìlení rolí na menší kusy, øezání páskù z rolí!
Nabízíme dvì základní principielnì odlišné verze tìchto strojù!
A) Paslulátory s rolí vedenou na høídeli
B) PAspulátory s rolí na pøevíjecích válcích
Tyto stroje výraznì sníí Vaše náklady na øezání rolí.
Zajišují vysokou efektivnost, èistotu øezu, toleranci,
øezání rùznorodých materiálù specifických a rozdílných vlastností!
Pouití pro všechny známé textilní materiály!

A) Øezaná role je nasunuta na pneu. høídel,
která zajišuje pøesné drení role.
Tento princip je vhodný zejména pro
øezání páskù, pøesnìjší øezání, kde je
zadáním dána niší tolerance pøi øezu.
Tímto principem lze docílit velice
kvalitního øezu, spíše pro menší
prùmìry rolí, vhodné zejména tam, kde
jsou pouívány shodné prùmìry dutinek..

B) Øezaná role je naloena na pøevíjecí
válce, které otáèejí materiálem pøi øezu.
Tento princip je vhodný zejména pro
náhodné øezání , zaøíznutí krajù role,
všude tam kde je tøeba dìlit s menší
pøesností, tam kde jsou pouívány
materiály rozlièných rozmìrù, pro
vysoké prùmìry rolí..
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Zjednodušený proncip:
K øezui dochází otáèením materiálu, nù je zavádìn do øezu pod úhlem daným specifikací materiálu.
Nù je vyhotoven ze speciálních materiálù, které zabezpeèují hladký øez a zároveò vysokou tvrdosttohoto noe.
Velice dùleitým prvkem pøi zavádìní noe do materiálu je speciální 3D hlava, která urèuje úhlové nastavení noe.
Správným nastavením noe lze docílit, oproti standardnímu pouití kotouèového noe, velice kvalitního øezu dutinky.
Tato dutinka mùe být i z PVC. Dorazem lze však nastavit i mód, pøi kterém zùstane dutinka nepoškozena
Stroje jsou vyrábìny zakázkovým zpùsobem, s pøihlédnutím k potøebám zájemce.

Vysvìtlení pojmù:
typ noe (v závislosti na potøebném typu dìlení - dìlení rolí, pásky, zarovnávání krajù)
odmìøení vzdálenosti (nabízíme nìkolik variant odmìøování pøi nastavení øezu, tzn. šíøe jednotlivých øezù na roli)
posun ramene (rameno, které vede spec. nù mùe být vedeno do øezu hned nìkolika zpùsoby, k pohybu dochází ve vertikální rovinì)
brzda posunu (zpùsoby zabrdìní ramene po najetí na poadovanou vzdálenost, velice dùleité z dùvodu pøesnosit øezu)
zpùsob posunu (rameno, které vede spec. nù mùe být vedeno hned nìkolika zpùsoby, k pohybu dochází v horizontální rovinì)
spuštìní stroje (ke spuštìní stroje mùe dojít nìkolika zpùsoby)
zmìna otáèek (potøeba zmìny otáèek závisí na vlastnostech øezaných materiálù)
mnoství noù (více noù mùe být velice výhodné zejména pro èasto se opakující rozmìry páskù a pøíøezù)

