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HELKIA PU SZENDVICSPANEL GYÁRTÓ GÉPSOR

EPS SZENDVICSPANEL GYÁRTÓ GÉPSOR

Rövid ismertető:
A PLC vezérléssel ellátott EPS sendvicspanel gyártó gépsor polistirol töltésű tetö- és oldalfal panel gyártására is alkalmas. Egyszerű ke-
zelése miatt, nagy népszerűségnek örvend a különféle raktárak, műhelyek, hűtőházak és egyéb könnyűszerkezetes épületek kivitelezői 
között. Ennek a gépnek a gyártásánál is figyelembe vesszük ügyfeleink egyedi igényeit és ennek megfelelően gyártjuk.

Főbb egységek:
Letekercselő, görgősor, lamináló egység, olló, elektromos vezérlőrendszer és pneumatikus egység.

Gépsor adatokEPS szendvicspanel specifikációi 

Acéllemez specifikációi

Panelvastagság

Vastagság

Szélesség

Maximális
tekercsszélesség
A tekercs belső 
átmérője

Min. vastagság

Max. vastagság

50 mm (falpanel)

200 mm (kivétel a tetőpanel)

0,4 - 0,7 mm színes acéllemez

1250 mm (tervezhetünk a vevő igényei szerint)

5 tonna

508 mm

Méretek

Összsúly

Gyártási sebesség

Gyártási kapacitás

Vezérlő

Teljesítmény

Áram igény

Légnyomás

Gyártási hőmérséklet

kb. 35000 mm * 3000 mm * 3000 mm

Kb. 20 tonna

Kb. 3-5 m/perc (szabályozható)

1500 m2 - 2000 m2/8 óra

PLC és konverter

Kb. 28 kW (végső tervezés szerint)

380 V/3 fázis/50 Hz, illetve 
az ügyfél igényei szerint.

0,7 MPa (a vevő készíti elő)

Kb. 25 fok

Műszaki adatok
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