


Steuerung
Das Lademagazin MATRIX wird über einen PLC gesteuert, der über Gleichstrom-
motoren und digitalen Pneumatikventilen sämtliche Funktionen steuert und regelt. 
Kabellose Variante optional. 

Řízení
Řízení automatického zásobníku MATRIX je svěřeno automatu PLC, který komu-
nikuje s bezkomutátorovým motorem pro řízení rychlosti, podávací síly a modulem 
digitálních ventilů, čímz realizuje plnou automatizaci. Je možné i bezkabelové spo-
jení.

FührungSkanal
Das Lademagazin MATRIX ist mit einem in Sektionen aufgeteilten U-förmigen Schnellwechselkanal ausgerüstet. 
Der Führungskanal besteht aus Vulkollan-Segmenten, in denen das Material im Ölbad läuft und damit hohe Dreh-
zahlen garantiert.

Vodící kanál
Jednotlivé segmenty vodícího kanálu ve tvaru „U“ lze rychle vyměnit. Kanál je vyroben z vulkanického plastu a je 
extrémně odolný v olejové lázni a při vysokých otáčkách.

Vordere FührungSbüchSe
Das Lademagazin MATRIX ist im vorderen Teil mit einer zusätzlichen Führungs-
büchse ausgerüstet. Diese kann in 3 mm Schritten gewechselt werden und garan-
tiert optimale Laufeigenschaften des Materials.

PŘední Pouzdro
Automatický zásobník je vybaven přídavným zařízením v přední části podavače. 
Toto zařízení, měnitelné po 3 mm, zajišťuje optimální vedení materiálu.
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reStStückentSorgung
Das Lademagazin MATRIX verfügt über eine Reststückentsorgung nach hinten 
mittels eines selbstzentrierenden Geifersystems. Damit können Reststücke bis zu 
300 mm Länge entsorgt werden.

Vyhození zbytku
Samostředící vyhazovač zbytku směrem dozadu zajišťuje vyhození zbytků do 
300 mm.

langdreher-adaption
Das Lademagazin MATRIX folgt der Bewegung des Spindelstocks mittels eines 
elektronischen Mess-Systems mit Encoder.

Podélné soustružení
Automatický zásobník je vybaven elektronickým měřícím systémem s kodérem 
pro sledování pohybu vřetene.

MaterialauFlage / automatický zásobník tyčí

Das Lademagazin gibt es mit 2 verschiedenen Auflagevarianten.
1) Obere Einflächenauflage mit 150 mm Auflagefläche 15° geneigt.         

2) Einlagen-Ratschenmagazin

Matrix může být vybaven dvěma různými zásobníky tyčí:
1) jednoduchý horní zásobník s ložnou plochou 150 mm nakloněnou o 15°

2) jednoduchý zásobník se zvlněnou plochou



techniSche daten  / technické údaje
DURChMESSERBEREICh
PRůMěR Tyčí

Min. Ø 3mm – Max. Ø 25mm
Min. Ø 0,11” Max. Ø 0,98”

BETRIEBSSPAnnUnG
PRovozní nAPěTí

230 Trifase 50 Hz
Třífázový

VoRSChUBGESChwInDIGKEIT
RyChLoST Podání

0 - 2000 mm/sec.
0 - 78,74”/sec.

SChMIERÖL
MAzACí oLeJ ve vedeníA ISo VG 68

BETRIEBSDRUCK
PRovozní TLAK 8 bar

GEwIChT 
hMoTnoST

800 Kg
1322 lb

MAXIMALE MATERIALLänGE  
MAXIMáLní déLKA Tyčí

3200mm – 4100mm
10.50 ft – 13.45 ft

layout ladeMagazin / Plán stroje


