


Steuerung
Das Lademagazin RECORD-S wird über einen PLC gesteuert, der über Gleich-
strommotoren und digitalen Pneumatikventilen sämtliche Funktionen steuert und 
regelt. 

Řízení
Řízení automatického zásobníku RECORD-S je svěřeno automatu PLC, který ko-
munikuje s bezkomutátorovým motorem Brushless pro řízení rychlosti, podávací 
síly a modulem digitálních ventilů, čímz realizuje plnou automatizaci.

FührungSkanal
Das Lademagazin RECORD-S ist mit einem in Sektionen aufgeteilten U-förmigen Schnellwechselkanal ausgerü-
stet. Der Führungskanal besteht aus Vulkollan-Segmenten, in denen das Material im Ölbad läuft und damit hohe 
Drehzahlen garantiert.

Vodící kanál
Vodící kanály lze v krátké době vyměnit podle požadovaného průměru ke zpracování. Vedení ve tvaru “U” jsou 
vyrobeny z vulkanického plastu a umožňují rychlejší zpracování.

Vordere FührungSbüchSe
Das Lademagazin RECORD-S ist im vorderen Teil mit einer zusätzlichen Füh-
rungsbüchse ausgerüstet. Diese wird in mm Schritten über die Eingabe des Mate-
rialdurchmessers am PLC automatisch gesteuert. Dies bedeutet optimale Führung 
des Materials bei jeder Drehzahl. 

PŘední Pouzdro
V přední části automatického zásobníku se nachází přídavné zařízení, které 
umožní nastavení po milimetrech, čímž se dosáhne lepšího výkonu při vyšších 
otáčkách.
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langdreher-adaption
Das Lademagazin RECORD-S folgt der Bewegung des Spindelstocks mittels me-
chanischem Verbindungssystem und einer pneumatischen Präzisionskupplung, 
die eine schnelle und sichere Arbeitsweise garantiert.

ProPojoVací soustaVa
Díky mechanickému spojovacímu systému, který kopíruje pohyb vřetene pro-
střednictvím pneumatické spojky, lze dosáhnout rychlého a bezpečného chodu.

RECORD-S kann mit 4 unterschiedlichen Materialablagen geliefert werden:
1) Einflächenmagazin oben, mit einer Nutzfläche von 280 mm

2) Mehrflächenmagazin mit 3 Flächen, á 300 mm, für eine Gesamt-Nutzfläche 900 mm
3) Einflächenmagazin unten, mit Materiallift und 700 mm Nutzfläche

4) Bündel-Lademagazin
RECORD-S může být dodán ve 4 různých provedeních pro uložení materiálu:

1) Jednoduchý podavač horní, s úložnou plochou 280 mm
2) Víceložný podavač se 3 ložnými plochami po 300 mm, s celkovou úložnou  plochou 900 mm

3) Jednoduchý podavač spodní s výtahem materiálu a úložnou plochou 700 mm 
4) Popruhový podavač

reStStückentSorgung
Das Lademagazin RECORD-S verfügt über eine Reststückentsorgung nach hin-
ten mittels eines selbstzentrierenden Geifersystems.Damit können Reststücke bis 
zu 300 mm Länge entsorgt werden. 

Vyhození zbytku
Samostředící vyhazovač zbytku směrem dozadu není nutné nastavovat.
Je určen pro vyhození standarních zbytků o délce 300 mm.

MaterialauFlage / automatický zásobník tyčí



techniSche daten  / technické údaje
DURChMESSERBEREiCh
PRůMěR tyčí

Min. Ø 6mm– Max. Ø 45mm
Min. Ø 0,23”mm – Max. Ø 45mm

BETRiEBSSPAnnUnG
PROVOzNí NaPětí

230 V Trifase 50 hz
třífázový

VORSChUBGESChwinDiGkEiT
RyChLOSt PODáNí

0-2509 mm/sec.
0 - 98,80"/sec.

SChMiERÖL
MazaCí OLEJ VE VEDENí iSO VG 68

BETRiEBSDRUCk
PROVOzNí tLak 8 bar

GEwiChT 
hMOtNOSt

1.500 kg – 1.800 kg
3.306 lb– 3.968 lb

MAxiMALE MATERiALLänGE 
MaxiMáLNí DéLka tyčí

3200mm – 4100mm- 6100mm
10.50 ft – 13.45 ft – 20.01 ft

layout ladeMagazin / Plán stroje


