
Especificação da Máquina De Desbobinador De Nivelador Automático

Modelo Unidade GL-200 GL-300 GL-400 GL-500 GL-600

Largura do material mm 200 300 400 500 600

Espessura do material mm 0.3-3.2 0.3-3.2 0.3-3.2 0.3-3.2 0.3-3.2

Velocidade de alimentação m/min 15 15 15 15 15

Rolete de Alisamento Qty
3 Em Cima / 4 na Parte Inferior

(4 Rolos de Fundo tem a Função de Movimento)

Rolo de condução Qty Entrada: 2 / Saída: 2

Prateleira de Carga kg 600 1000 1500 2000 2000

Âmbito de Expansão mm 460-520 460-520 460-520 460-520 460-520

Material de OD mm 1000 1200 1200 1200 1200

Motor HP 1 2 2 2 3

Estilo de Expansão Tipo Manual

Características da Máquina de Desbobinador de Nivelador Automático:

1. Cremalheira de Materiais e Alisamento de Montagem da Máquina Junto - 2 em 1, poderia efetivamente economizar o espaço de instalação, reduzir o segmento de

transição de material de precisão no processo de alisamento, em seguida, poderia maximizar o desenvolvimento do desempenho da máquina.

2. O motor controla gabinete da cremalheira de material e alisamento de máquina são relativamente independentes, também eles usam seu próprio conversor de



frequência, o que significa que pode ser mais eficaz que protege a máquina para se certificar de que não vai distorcer quando se submetido a outras forças externas.

3. O sistema de acionamento da máquina de alisamento são junta universal e transmissão de engrenagem, que pode efetivamente evitar o dano do material da rotação

passiva de roda.

4. A roda de alisamento tem micrômetro, que poderia encontrar os pontos de nivelamento rapidamente.

5. Ele fortalece a resistência ao rolamento de acordo com alisamento de pressão de roda traseira, em seguida, fazer o efeito de alisamento melhor.

6. A vida útil da máquina será maior com a adição do sistema de lubrificação. Com OEM aceite, pode alterar a carga da cremalheira, parâmetros de correcção e poderia

também fazer ou desfazer expansão hidráulica de braço de pressão de acordo com a necessidade, etc.

Requisitos de Compradores da Máquina de Desbobinador de Nivelador Automático

Pacote Caixa de madeira

Prazo de entrega 1-20 dias úteis

Serviço pós-venda 1 ano

Maneira do transporte Transporte marítimo

Termo de pagamento T/T L/C dinheiro em espécie ou outros

Se você precisar de mais informações sobre Máquina de Desbobinador de Nivelador Automático, por favor entre em
contato conosco:

Comércio Internacional: Cennia

Celular: 13480737286



Tel: 86-755-84829280

Fax: 86-755-28372353

E-mail: export@he-machine.com


