• Możliwości zgrzewarek z serii AMM pokrywają
pełny zakres wymagań dotyczących produkcji siatek
zbrojeniowych dla elementów prefabrykowanych
stosowanych
w
pracach
inżynieryjnych,
budowlanych, a w szczególności tam gdzie
wymagane są siatki z oknami i według
indywidualnych projektów
• Każdy typ siatki może być produkowany w sposób
ciągły bez jakichkolwiek ustawień.
• Dostępne modele zarówno ekonomiczne jak i o
wysokiej wydajności, oferujące dzięki unikalnej
konstrukcji i sterowaniu maksymalną elastyczność
bez jakichkolwiek ustawień
• Nadające się zarówno dla długich jak i krótkich serii
produkowanych sukcesywnie bez jakichkolwiek
przerw w produkcji
• Pręty
podłużne
i
poprzeczne
doprowadzane
automatycznie z dwóch prościarek z serii FLEXILINE każda wyposażona w aż do sześciu
równoległych rotorów z rolkami hiperbolicznymi i
automatyczną zmianą średnicy (Patent)

• OPATENTOWANY ekstremalnie szybki system zmiany pręta
umożliwia stosowanie różnych średnic stali w obrębie tej samej
siatki
• Automatyczna MASZYNA PROSTUJE & TNIE stal przerabia aż do
sześciu ( 6 ) kręgów stali z zastosowaniem technologii
prostowania z zaawansowanymi rotorami czwartej generacji z
rolkami hiperbolicznymi
• Osobny boks dla każdego rozwijaka umożliwia wstawienie nowego
kręgu stali bez przerywania pracy zgrzewarki zapewniając
ciągłość jej pracy
• Pojedynczy
lub
podwójny
system
doprowadzenia
pręta
wzdłużnego i poprzecznego prościarką FLEXI-LINE, w zależności
od wymaganej wydajności eliminuje przerwy w pracy i zapewnia
nieprzerwaną produkcję

• Pojedyncza
lub
podwójna
programowalna
napędzana
serwomotorem głowica zgrzewająca typu PL XY i PL XY II z 4.
lub 8. punktami zgrzewu lub wielogłowicowa konfiguracja z aż
do 81. głowicami typu PLC, w zależności od wymaganej
wydajności
• PLC AMM II z pełną obsadą głowic zgrzewających, podwójnym
systemem doprowadzania prętów podłużnych i poprzecznych
prościarkami z serii FLEXI-LINE TWIN wyposażonych w osobne
boksy na każdy rozwijak pozwala osiągnąć nieprzerwaną pracę
linii
zgrzewającej
przekraczając
wydajność
większości
standardowych zgrzewarek do siatek
• Nie ma postoju przy zmianie:
9 Kręgów stali – rozstawu prętów – średnic stali
9 Wielkości – typu siatki

• Zgrzewarka produkuje ze stali w kręgach
walcowanej na gorąco lub na zimno w
zakresie od 4mm do 20mm.
• Różne
średnice
stali
mogą
być
zgrzewane w tej samej siatce.
• Nadaje się do produkcji długi serii i
małych zleceń jedne po drugich bez
jakichkolwiek przerw w produkcji.
• Dostępne instalowane w linii stanowiska
wiązania paczek, przenośniki rolkowe lub
łańcuchowe z możliwością regulacji
wysokości,
stanowiska
montażu
przestrzennego.
• Kompaktowy system budowy wymaga
minimalnej powierzchni do instalacji.
• Nadzór zgrzewarki przez Internet do
wykrywania
błędów
i
rutynowej
konserwacji.

AMM SERIES

Zakres pracy

Szerokość zgrzewania
mm
Długość siatki
mm
Doprowadzenie prętów wzdłużnych
Doprowadzenie prętów podłużnych
Rozstaw prętów podłużnych
mm
Punkty zgrzewu
Max.
Rozstaw prętów poprzecznych
mm
Średnice prętów wzdłużnych
mm
Średnice prętów poprzecznych
mm
Szybkość podawania prętów wzdłużnych
m/min
Szybkość podawania prętów poprzecznych
m/min
Siatki specjalne według dowolnego projektu
Siatki z oknami
Czas przezbrojenia na dowolny typ siatki
Czas przezbrojenia na inne średnice stali
Szybkość pracy
Punktów zgrzewu/min.
Prętów poprzecznych/min.
Wymagana
Dla zgrzewarki do siatek
powierzchnia
4,00x9,00 m
KAPPA Piotr Żurawski
Ul. Norblina 11
PL 61-664 Wrocław
Tel.: +48 603 759 235
e-mail: biuro@kappa.pod.pl

XY AMM

XY II AMM

PLC AMM

PLC AMM II

3.000, 3.600, 4.000
2.800, 3.200, 3.600, 4.000
6.000, 9.000, 12.000
FLEXI-LINE prościarka rotorowa do 6 linii z kręgów
FLEXI-LINE prościarka rotorowa do 6 linii z kręgów
50, powyżej co 50
50, powyżej co 50
4
8
57
73
81
50, powyżej bezstopniowo
4-12, 5–16, 6-20
4-12, 5-16, 6-20
4-12, 5-16
4-12, 5-16
60
100
180
60
100
180
TAK
TAK
TAK
TAK
“0”
“0”
“0”
“0”
do 200
do 400
do 30
do 40
do 50
do 80
12,5 x 38,5 m
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