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Dwa stoły dla wszystkich zastosowań …
INVERTO

AXXO

… oraz do wielu ładunków!
Bezpieczny w użyciu

Zawiesia pracujące na ostrej
krawędzi szybciej się zużywają
i stwarzają niebezpieczeństwo
zerwania. Przy za małym roz
stawie punktów zaczepowych
olinowania suwnic pracują pod
niedozwolonym kątem…
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… inne ryzykowne i niebez
pieczne metody obrotu nie
będą potrzebne!

 uże i nieporęczne przedmioty
D
mogą być obracane bez
wykorzystania suwnicy!

PFEIFER

Zwycięzca nagrody
użytkownika na
Blechexpo 2015

AXXO – wie jak obracać
bbWysoka wydajność!
Dzięki możliwości transportu widlakiem stół może być używany
praktycznie wszędzie, a potrzebne miejsce jest zminimalizowane
przez załadunek i rozładunek z tej samej strony.
Uniwersalne gniazdo wtykowe 400 V umożliwia łatwe
podłączenie do zasilania.

bbElastyczny w użyciu!
	Odpowiedni do różnych rodzajów ładunków, takich jak:
• Pakiety taśm stalowych oraz zwojów blachy
• Rolek papieru, bębnów kabli, szpul itp
• Formy wtryskowe, matryce, wykrojniki itp

bbNowe podejście do łagodnego obrotu
	Oś obrotu przechodzi przez środek ciężkości ładunku, co niweluje
dodatkowy moment obrotowy i pozwala na bardzo łagodną pracę.
Falownik nie jest potrzebny.

bbBezpieczeństwo dla Ciebie i twojego ładunku!
To rozwiązanie nie wymaga dodatkowych systemów
zabezpieczeń!

Dostępne rozmiary

Dodatkowe wyposażenie

Rozmiar 1: do 2 t
dla ładunków od 1200 x 800 mm (Średnica zew. x Wysokość)

JJ

Rozmiar 2: 2 t do 6 t
dla ładunków od 1500 x 1000 / 1800 x 600 mm
(Średnica zew. x Wysokość)

 oże z pryzmą
Ł
Nakładka w formie pryzmy do przejmowania ładunków
cylindrycznych – dokręcana do podstawowego łoża.

JJ

Rozmiar 3: do 10 t
dla ładunków od 2000 x 1200 mm (Średnica zew. x Wysokość)

Osłony PU
Listwy z poliuretanu do zabezpieczenia delikatnych
powierzchni.

JJ

Otworowanie
Wyjęcia w stole dla łatwiejszego załadunku i rozładunku
chwytakami do kręgów.

JJ

Bębnowy przedłużacz kablowy
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INVERTO – Do dużych i ciężkich ładunków!
bbPrecyzyjny
Dzięki zastosowaniu falownika i encodera, stół pracuje
w trzech trybach: powolny start, pełna prędkość obrotowa,
i łagodne wyhamowanie!

bbBezpieczeństwo
	Awaryjne przekaźniki krańcowe
lub bariera z fotokomórkami.

Ochrona przed
zmiażdżeniem !

bbMobilny
łatwa i prosta re-lokalizacja przy pomocy wózka
widłowego. Standardowe gniazdo 400V ułatwi
podłączenie zasilania.

bbWszechstronny
Trzy warianty wykończenia stołu:
 Dla chwytaka do kręgów
z wyjęciem w jednej lub dwóch powierzchniach
przejmujących ładunek dla łatwiejszego
załadunku /rozładunku chwytakiem do kręgów
 Dla form wtryskowych
obie powierzchnie bez wyjęć

Dostępne rozmiary

Rozmiar 0: do 2 t
Wymiar stołu: 0,9 x 0,7 x 0,9 m
Rozmiar 1: do 8 t
Wymiar stołu: 1,3 x 1 x 1,3 m
Rozmiar 2: 8 do 15 t
Wymiar stołu: 1,5 x 1,2 x 1,5 m
Rozmiar 3: 16 do 30 t
Wymiar stołu: 2 x 1,5 x 2 m

Dodatkowe wyposażenie

Pakiety bezpieczeństwa

 oże z pryzmą
Ł
 Możliwe doposażenie lub wymiana!
	Nakładka w formie pryzmy do należytego przejmowania
ładunków cylindrycznych – dokręcana do podstawowego łoża.

bbBariera z fotokomórkami

JJ

Osłona PU
 Możliwe doposażenie lub wymiana!
	Listwy z poliuretanu do zabezpieczenia delikatnych
powierzchni.

JJ

JJ

Bębnowy przedłużacz kablowy
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	Zabezpieczająca bariera z dwoma nadajnikami /
odbiornikami, dwoma lustrami i rynną z kablem.
Długość bariery ok. 10 m.
	Przyciski sterujące stołem umieszczone na słupku.
– lub –

bbListwa bezpieczeństwa

	Listwy bezpieczeństwa montowane w newralgicznych
miejscach urządzenia – rozłączają pracę awaryjnie w
przypadku niebezpieczeństwa zmiażdżenia.
	Przyciski sterujące stołem umieszczone na pilocie
zdalnego sterowania.

PFEIFER

Znajdź odpowiedny stół dla siebie

AXXO

INVERTO

Ładunek

Kompaktowe, małe ładunki do 10 t
Szczególnie zalecane do
JJ pakiety taśm stalowych
JJ zwojów blachy
JJ szpul

Ciężkie, nieporęczne ładunki do 30 t
Szczególnie zalecane do
JJ matryc
JJ form wtryskowych
JJ zwojów blachy
JJ bel papieru

Załadunek
Rozładunek

Załadunek i rozładunek z tej samej strony
Szczególnie zalecane do
JJ wózków widłowych
JJ c-haków

Załadunek i rozładunek z przeciwnych stron
Szczególnie zalecane do
JJ wózków widłowych
JJ c-haków
JJ chwytaków teleskopowych

Wymagane miejsce

Niewielki obszar roboczy

Wymagany dostęp z dwóch stron stołu

Bezpieczeństwo

Nie są wymagane dodatkowe systemy
zabezpieczeń

Listwy bezpieczeństwa lub bariera
z fotokomórkami
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Sprawdź naszą szybką obsługę
i nasze profesjonalne doradztwo
Zwyczajnie przez email utb@pfeifer.pl
Proszę o konsultację na miejscu
Proszę
o ofertę na …

Stół obrotowy AXXO	
Stół obrotowy INVERTO
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DR.-KARL-LENZ-STRASSE 66
DE-87700 MEMMINGEN
TELEFON +49 (0) 83 31- 937-112
FAKS	
+49 (0) 83 31- 937-113
E-MAIL	
complett@pfeifer.de
INTERNET www.sicher-heben.de

10.16.10.5c WA/LA

 otrzebuję więcej informacji,
P
proszę o kontakt!

