TALLADORA DE PONT
Model HTO-XALOC-R

DESCRIPCIÓ GENERAL
La talladora HTO-XALOC-R és una màquina àgil i precisa que pot treballar de
manera manual, semiautomàtica o totalment automàtica.
Es tracta d’una màquina amb taula fixa abatible i capçal giratori 360º. Està
controlada per una pantalla tàctil amb icones molt intuïtives.
Té els eixos X Y Z i R controlats, per tant es tracta d’una màquina CNC. Opcionalment
també pot tenir controlada la inclinació del capçal (5è eix).
Permet realitzar tot tipus de talls lineals a qualsevol direcció i també talls corbes,
tant amb disc com amb fresa si està dotada de capçal secundari. Els talls lineals
poden ser verticals o en angle fins a 45 º.
Amb l’opció Copiador pot realitzar motllures rectes o corbes.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ESTÀNDARS
MOTORS
Potència del motor del disc (motor tipus pla)
Potència dels motors auxiliars (long, vert, trans)
Variador independent pels quatre eixos X, Y, Z, R

15,5 Kw - 20Cv.
5,5 Kw aprox.

CAPÇAL
Capçal giratori
Sistema d’inclinació del disc
Angles extrems d’inclinació del disc.
Diàmetre del disc.

360º
automàtic
Entre 0º i 45º
350-600 mm

MIDES I MOVIMENTS DE TREBALL
Desplaçament vertical del disc.
Moviment vertical del disc
Desplaçament transversal del disc.
Moviment transversal del disc.
Desplaçament longitudinal útil del disc (amb disc de 350 mm).
Moviment longitudinal

400 mm
controlat
2000 mm
controlat
3500 mm
controlat

TAULA
Banc abatible no giratori.
Dimensions del banc.

3500x2000mm

AUTOMATISMES
Programa de control amb interpel·lació de moviments
Regulació electrònica de la velocitat dels desplaçaments
Automatisme d' obertura - tancament de l’aigua
Màquina per tall automàtic y semiautomàtic
Automatisme de tall a passades (amb encoder).
Programa de cuines
Programa de tall a 0 i 90º
ESTRUCTURA I COMPONENTS
Làser de senyalització de 10 mV
Carrils del pont protegits
Carrils de la paret en bany d’oli i protegits
Suports metàl·lics (per substituir els murs de formigó).
DADES TÈCNIQUES
Potència elèctrica total instal·lada
Consum d’aigua (amb disc de 350 mm)
Pes net aproximat de la màquina i accessoris
Dimensions màximes.
Dimensions mínimes.
Pressió d’aire comprimit.
Alimentació elèctrica trifàsica + neutre: 400 v. 50 Hz.

22 Kw aprox
15- 20 l/min
3600 Kg.
6120x4700x3200mm(alt)
5900x3750x3200mm(alt)
3
7 Kg/cm

HTO-XALOC-R TREBALLS ESTÀNDARDS

Capçal inclinable motoritzat

Capçal secundari per broca i fresa

Programa motllures simples i dobles

Programa motllures simples i dobles

HTO-XALOC-R TREBALLS OPCIONALS

