PLÅTAUTOMATION

UTMATARE EVR
Automatisk utmatare för
plåthantering efter gradsax

UTMATARE EVR
EVR är en automatisk utmatare för plåthantering efter gradsax. Enheten stöder plåten
under hela klipprocessen och sänker sedan ner
den på utmatningsbordets transportband.
TVÅ STANDARDMODELLER
EVR 30 för 3-meters gradsax
EVR 40 för 4-meters gradsax
OPTIONER
Andra plåtdimensioner. Anpassning för plåtdimensioner utanför standard på förfrågan.
Staplare ENC. Staplingsenheter ENC 30/40 anpassade
för att arbeta tillsammans med utmatare EVR (se tekniska data för ENC nedan).

˸˸ Plåtsupport (hjulskenor) stöder plåten under

hela klippningen och sänker sedan ner den på
utmatningsbordets transportband.
˸˸ Utmatning till staplare, pall eller annat system

för fortsatt hantering.
˸˸ Eliminerar risken för deformation och skador

på plåt under klippning.
˸˸ Hanterar plåttjocklekar upp till 10 mm.
˸˸ Sorteringslucka för skrotremsor.

TEKNISKA DATA

EVR 30

EVR 40

Klippbredd max

3000 mm

4000 mm

Klippbredd min

500 mm

500 mm

Klipplängd max

1000 mm

1000 mm

Klipplängd min

50 mm

50 mm

Plåttjocklek max

4 mm (EVR 30-4)
10 mm (EVR 30-10)

4 mm (EVR 40-4)
10 mm (EVR 40-10)

Klippt plåt - max vikt

200 kg

200 kg

Skrotlåda - max klippbredd

200 mm

200 mm

Maskinlängd

1940 mm

1940 mm

Maskinbredd (vid sax)

2975 mm

3975 mm

Antal transportband

8 st

8 st

Transporthöjd band

590 mm

590 mm

Transporthastighet band

700 mm/s

700 mm/s

Antal plåtsupport

8 st

10 st

Plåtsupport maxhöjd

855 mm

855 mm

TEKNISKA DATA

ENC 30

ENC 40

Plåttjocklek max

4 mm (ENC 30-4)
10 mm (ENC 30-10)

4 mm (ENC 40-4)
10 mm (ENC 40-10)

Maxvikt plåt

200 kg

200 kg

Maxvikt plåtstapel

2000 kg

2000 kg

Minsta staplingsbara
dimension

100 x 500 mm

100 x 500 mm

Största staplingsbara
dimension

1000 x 3000 mm

1000 x 4000 mm

Staplingshöjd max

430 mm

430 mm

˸˸ Skrotlåda på hjul för uppsamling av

skrotremsor.
˸˸ PLC-styrsystem för integration med

betjänad gradsax.

PLÅTAUTOMATION
Utmatarenhet EVR försedd med staplingsenhet ENC
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Binar Olofström AB producerar kompletta system för materialhantering. Vi vet vad som krävs och kan erbjuda en lösning som täcker allt
från design till en nyckelfärdig installation med många unika fördelar.

