
Přehled odvíječů rolových materiálů

Univerzální, pasivní Hřídel, pasivní Hřídel, aktivní Hřídelový odvíječ Odvíjecí kolébka

Technické parametry

max. průmě r  ro le 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm 400 mm

max. š í ře  ro le M - 3XL1) M - 3XL1) M - 3XL1) L - 3XL M - 3XL

vnitřní průměr dutinky role – 3" 3" 3" –

max. hmo t nos t  ro le 70 kg 70 kg 70 kg 100 kg 100 kg

dostupné pro řezací plotry G3, S3, D3 G3, S3, L3, D3 G3, S3, D3 G3, D3 G3, S3, D3

dostupné pro velikosti strojů M - 3XL M - 3XL M - 3XL L - 3XL L, XL, 3XL2)

Vlastnosti

montáž na prodloužení stolu řezacího plotru ano ano ne ano ano

vlastní pohon ne ne ne ano ano

detekce konce role ne ne ne ano ne

kontrola hrany materiálu ne ne ne ne ano

automatické řízení napnutí materiálu ne ne ne ano ano

pneumatické upnutí dutinky role na hřídel
ne ne ne ano ne

podpěra osy pro kompenzaci

průhybu role ne ano ano ne ne

funkce zpětného navíjení ne ne ano ano ano

směr návinu vnitřní i vnější vnitřní i vnější vnitřní nebo vnější vnitřní i vnější vnitřní i vnější

Doporučené použití

✔ ✔ ✔ ✔ ✔posun bez zvlnění/ zvrásnění materiálu

✘ ✘ ✘ ✘ ✔posun bez napružení/napínání materiálu

✔ ✘ ✔ ✔ ✔zabránění nechtěného odvinutí

✘ ✔ ✔ ✔ ✔zpracování pružných materiálů

✔ ✔ ✔ ✔ ✔rychlá výměna role

✘ ✘ ✔ ✔ ✘rovnoměrné napnutí materiálu

✘ ✘ ✘ ✘ ✔korekce posunu hrany materiálu u špatně 

navinutých rolí

1)Max. šířka role je zmenšena o 100 mm při osazení stroje pomocným motorem.

2) Dotčený odvíječ je kompatibilní se všemi šířkami G3 a D3, jelikož šířkyM a 2XL jsou pokryty většími šířkami odvíječů. Legenda:     ✔ ideální ✔ vhodné ✘ nevhodné



Přehled navíjecích jednotek

Hřídel, aktivní Žlab, aktivní

max. průmě r  ro le 350 mm -

max. š í řka  ro le M - XL1) M - XL

vnitřní průměr dutinky role 3" -

max. hmo t nos t  ro le 70 kg 10 kg

dostupné pro řezací plotry S3 G3, S3

dostupné pro velikosti strojů M - XL M - XL

Vlastnosti

montáž na prodloužení stolu řezacího plotru ne ano

vlastní pohon ano ano

detekce konce role ne ne

automatické řízení napnutí materiálu ne ne

pneumatické upnutí dutinky role na hřídel
ne ne

podpěra osy pro kompenzaci

průhybu role ano ne

navíjení ano ano

směr návinu materiálu vnitřní nebo vnější vnější

Doporučené použití

✔ ✘hladké navíjení bez překladů

✔ ✔zabránění nechtěného odvinutí

✔ ✘zpracování pružných materiálů

✔ ✔rychlá výměna role

✔ ✘rovnoměrné napnutí materiálu

Legenda:     ✔ ideální ✔ vhodné ✘ nevhodné1) Max. šířka role je zmenšena o 100 mm při osazení stroje pomocným motorem.

Technické parametry
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