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Specyfikacja techniczna  

MASZYNA DO PRZYCINANIA  

LAMINATU POLIWĘGLANOWEGO Z ZAWIASEM  

 

1. Ogólna charakterystyka 

Maszyna służy do precyzyjnego docinania zawiasu w określonych punktach,  

a także przycięcia laminatu poliwęglanowego zawierającego embossing na oczekiwany 

wymiar. 

 

2. Specyfikacja techniczna: 

• Wydajność urządzenia: 1000 laminatów/h; 

• Wymiar laminatu przed przycięciem: około 310x110 mm (z zawiasem); 

• Grubość laminatu: 500-900 µm; 

• Wymiar po cięciu: 266x103 mm (wraz z zawiasem); 

• Dokładność cięcia: +/- 0,2 mm; 

• Możliwość dokładania i odbierania laminatów bez zatrzymywania pracy maszyny. 

Pojemniki na min. 200 kompletów; 

• Monitor do wyświetlania parametrów procesu (wydajność, programowalny licznik, 

system wizyjny itd.). W funkcjonalności urządzenia uwzględnione statystyki 

produkcyjne, raporty; 

• Sugerowana kolejność i ilość procesów: 

➢ Pozycjonowanie laminatu  

➢ Cięcie trzech krawędzi laminatu 

➢ Cięcie wzdłużne zawiasu 

➢ Kontrola wizyjna jakości obróbki 



• Kontrola wizyjna dokładności cięcia (identyfikacja markerów, wyznaczanie 

krawędzi względem markerów, pozycjonowanie wkładki, docinanie 3 krawędzi 

poliwęglanu); 

• Cięcie bez niszczenia struktury i bez zmian kolorystycznych w strukturze laminatu); 

• Inspekcja wizyjna pozycjonująca cięcie względem markerów umieszczonych na 

laminatach; 

• Automatyczne pozycjonowanie cięcia każdego laminatu w orientacji X,Y; 

• Dodatkowa możliwość cięcia bez systemu wizyjnego (cięcie laminatów bez punktur 

do cięcia); 

• Możliwość korekty parametrów cięcia wraz z korektą wymiarów; 

• Łatwy dostęp do montażu /demontażu podzespołów elementów tnących; 

• Laminaty powinny przechodzić przez urządzenie w taki sposób, aby nie ulegały 

uszkodzeniom powierzchniowym; 

• Cięcie wzdłużne zawiasu z tworzywa sztucznego w taki sposób, aby krawędź była 

zabezpieczona przed wysnuwaniem się włókien; dopuszczalne cięcie mechaniczne. 

• Możliwość wariantowego cięcia innego rodzaju zawiasu (np. cięcie sonotrodą); 

• Odprowadzanie z maszyny na bieżąco pozostałości obróbki laminatu i zawiasu. 

 

3. Gwarancja/dokumentacja 

• Określenie czasu reakcji i naprawy;  

• Gwarancja: 24 miesiące; 

• Oznakowanie CE na urządzenie; 

• Deklaracja zgodności CE;  

• Instrukcja obsługi w języku polskim zgodna z Dyrektywą 2006/42/WE;  

• Dokumentacja techniczno-ruchowa oprócz rysunków, schematów winna zawierać 

katalog części zamiennych;  

• Instalacja, uruchomienie i wdrożenie w siedzibie zamawiającego + szkolenie 

operatorów i mechaników; 

• Dostępność części zamiennych 10 lat. 

 


