
BRANDT OPTIMAT KDF 660 C  2003 
Jednostronna okleiniarka wąskich płaszczyzn w "prawym" wykonaniu. 
 
 

 
 
 
 
Szybkowymienny zbiornik kleju topliwego.  
Poziom kleju poniżej rolki klejowej, zabezpieczony przed wypłynięciem.  
Możliwe również zastosowanie kleju poliurytanowego.  
Dokładne dozowanie podawanego kleju na element, bez potrzeby  ustawiania grubości elementu.  
Rolka z możliwością przestawiania obrotów ze współ- na przeciwbieżne w stosunku do okleinowanego 
elementu.  
Termostatyczna regulacja temperatury kleju w zbiorniku kleju.  
Automatyczne obniżenie temperatury kleju podczas przerw w pracy, aby uniknąć przepalania się kleju.   
Dotykowa stopka grzewcza służąca do podgrzewania elementu.  
Automatyczny magazynek obrzeży przygotowany do pracy z obrzeżami o określonej długości jak i do obrzeży z 
rolki. Talerz dla rolki o średnicy 800 mm 
Wyposażone w obcinanie obrzeża PCW i ABS do grubości 3 mm z rolki przy pomocy wzmocnionych nożyc.  
Standardowe wyposażenie w kontrolę odległości obrzeża i elementu za pomocą wskaźnika optycznego 
Strefa docisku składa się z napędzanej rolki głównej oraz rolki współpracującej wypełniających górną i dolną 
fugę klejową.   
Centralne ręczne smarowanie łańcucha transportera. 
Centralne ustawianie górnego docisku płyty do transportera.  
 
Elektroniczne sterowanie PC 16 
BRANDT-system sterowania z kolorowym ekranem dla łatwej i wygodnej obsługi oraz programowania.  
Szczegóły techniczne:  
- wychylny pulpit sterowniczy na wlocie maszyny 
- długotrwała klawiatura chroniona folią 
- kolorowy płaski monitor 
- komputer przemysłowy z dyskiem Compact Flash jako nośnik danych 
- przyciski funkcyjne agregatów z diodami informującymi o aktywności agregatu 
- wspomaganie obsługującego poprzez kolorowe piktogramy 
- zmiana języków w trakcie pracy 
- przedstawianie wartości aktualnych i zaprogramowanych  
- komunikaty opisowe 
- łatwy wybór i korekta punktów odcinkowych 
- łatwa możliwość przestawiania osi (przy odpowiednim wykonaniu agregatów) 
- stałe okienko pomocy  
- gromadzenie danych produkcyjnych wg czasu produkcji, długości obrzeża, liczby elementów, jako wartość 

dzienna i łączna 
- informowanie o konieczności inspekcji i konserwacji maszyny 
- zapamiętywanie programów obróbczych 
- produkcja wg programów obróbczych 
- zapamiętywanie danych na dyskietce  
 



DANE TECHNICZNE : 
Grubość obrzeży     0,4 – 8 mm 
obrzeży z rolki   max.  3 x 45  mm 
      0,8 x 60 mm 
Grubość okleinowanych płyt   8 - 55   mm 
Prędkość posuwu     14   m/min 
Przy włączonych frezach zaokrąglających   11 m/min. 
Zasilanie            400V - trzy fazy - 50 Hz 
Moc zainstalowana   ok.  12    kW 
Podłączenie pneumatyczne    6   bar 
Łączna długość    6240   mm 
 
LINIAŁ WPROWADZAJĄCY – PRZESTAWNY  
 
AGREGAT FREZUJĄCY WSTĘPNIE, 2 x 2,2 kW , 200 Hz  
do przygotowania płyty przed nałożeniem obrzeża, pionowe przestawienie wrzeciona,  2 silniki (pracujące 
współbieżnie i przeciwbieżnie).  
Max. frezowanie 3 mm. Końcówka odciągu 120 mm.  Bez narzędzi.  
 
NARZĘDZIA DIAMENTOWE DLA FREZOWANIA WSTEPNEGO 
2 na stałe zamocowane głowice DIA. Średnica 100 x 48 x 30, Z=3+3  
Max. grubość płyty 42 mm.  
 
AGREGAT OBCINAJĄCY OBRZEŻE NA DŁUGOŚĆ  okleinowanej płyty - z możliwością obcinania pod kątem 
prostym i z fazą od 0 do 15 stopni.  
2 silniki każdy 0,27 kW, 200 Hz, 12000 I/min.  
Agregat wyposażony w piły tarczowe fi 100x32x2,6 z=30. 
 
AGREGAT FREZARSKI  2 X 0,55 kW   
zbierający nadmiar obrzeża do grubości okleinowanej płyty. Rolki tastujące zabezpieczają przed zarysowaniem 
szerokiej płaszczyzny przez frezy. Możliwość wychylania głowicy frezarskiej w zakresie 0-15 stopni. 
2 silniki każdy 0,55 kW, 200 Hz, 120001/min wyposażone we frez łączony prosto/promień fi 56/50x16x16 mm 
z=4, r= 2mm. Cyfrowy wskaźnik położenia frezów - dokładność 0,01 mm. 
Pneumatyczne przestawienie agregatu frezarskiego.  
 
AGREGATY ZAOKRAGLAJĄCE   do kształtowego zbierania nadmiaru obrzeża na czołach elementów soft- i 
postformingowych oraz do zaokrąglania narożników przy grubym obrzeżu PCV. 
2 silniki  x 0,35 kW, 200Hz, 12000 1/min   
2 frezy promieniowe WPL   
 
CYKLINA PROFILOWA  do obrzeży PCW do fazowania i zaokrąglania przefrezowanych obrzeży PCW. Rolki 
tastujące po szerokiej powierzchni i po boku okleinowanej płyty. Grubość PCW max. 3 mm.   
 
CYKLINA PŁASKA do zbierania nadmiaru kleju po fudze klejowej. Kopiowanie elementu z dołu i z góry.  
 
AGREGAT SZCZOTKARSKI, dwusilnikowy . Silniki po 0,18 kW, możliwość dowolnego ustawienia. Tarcze 
moltonowe fi 120 x 20 mm. 
 
PAKIET AUTOMATYKI 
 
D.01 Usługa: 8332 1 raz 
TEKST DOKUMENTACJI I STEROWANIA: PO POLSKU 
Zakres dostawy: 
1. instrukcje obsługi, składające się z instrukcji obsługi i konserwacji w formie wydruku na papierze DIN A4 
i w formie elektronicznej na płycie CD-ROM; 
2. teksty obsługi na ekranie dla obsługującego maszynę, dla sterowań PC 16 / PC 20+; 
3. oznaczenia części zamiennych, po niemiecku na płycie CD-ROM. 



 


