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BRANDT OPTIMAT KDF 550 
(producent firma Brandt – Niemcy) 
 
Jednostronna okleiniarka wąskich płaszczyzn w "prawym" wykonaniu. 
 
Szybkowymienny zbiornik kleju topliwego.  
 
Poziom kleju poniżej rolki klejowej, zabezpieczony przed wypłynięciem.  
Możliwe również zastosowanie kleju poliuretanowego.  
 
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.   
 
Promiennik podczerwieni do wstępnego 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 z rolki przy pomocy wzmocnionych nożyc.  
 
Standardowe wyposażenie w kontrolę odległości obrzeża i elementu za pomocą wskaźnika 
optycznego 
 
Ciężka strefa docisku składa się z napędzanej, pneumatycznie dociskanej rolki głównej oraz 2 
rolek prasujących. 
 
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 
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- 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  
 
Wyposażenie elektroniczne z modułowym systemem sterowania w celu ułatwienia obsługi. 

 
Modem do zdalnego diagnozowania maszyny 

 
Dopuszczalna temperatura otoczenia min + 5 stopni / max + 35 stopni Celsjusza. 
Przy wahaniach napięcia w sieci większych jak +/- 10 % musi zostać zamontowany przez 
kupującego, przed maszyną stabilizator napięcia. 

 
Dostarczane maszyny wykonane są od strony technicznej i zabezpieczeń zgodnie z 
wytycznymi Unii Europejskiej  89/392/EWG załącznik I.  
 
Dźwiękoszczelna obudowa z 3 umieszczonymi nad agregatami wyprowadzeniami do odciągu 
trocin o sr. 60mm, 1 wyprowadzeniem o śr. 100 mm nad cykliną i 1 wyprowadzeniem o śr. 120 
mm nad frezami wstępnymi. 
 
Nr:  0014 
Prędkość posuwu 14 m/min 
 
Nr: 0041 
Przestawiana listwa wprowadzająca 
 
Nr:  0047 
Przedłużenie liniału wprowadzającego o 300 mm 
 

Nr:  4172 
Pakiet automatyczny do BF 6240 
W skład wchodzi : 
 
3175 – pneumatyczne przestawianie piłek obcinających w położenie prosto/faza 
5762 – pneumatyczne przestawanie cykliny 
4211 – przestawiane motorycznie z programu boczne rolki tastujące 
4299 – pneumatyczne 2-punktowe przestawianie pionowych rolek tastujących 
 
Nr:     2215   
Urządzenie do nanoszenia płynu zabezpieczającego 
 
 
Nr: 4716 
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.  
 
Nr: 4792 
2 głowice DIA. 
Średnica 100 x 48 x 30, Z=3+3  
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Max. grubość płyty 42 mm.  
 
Nr: 3155 
Agregat obcinający obrzeże na długość okleinowanej płyty - z możliwością obcinania pod 
kątem prostym i z fazą od 0 do 15 stopni.  
2 silniki każdy 0,18 kW, 200 Hz, 12000 I/min.  
Agregat wyposażony w piły tarczowe fi 100x32x2,6 z=30. 
 
Nr: 4150 
Agregat frezowujący nadmiar obrzeża do grubości okleinowanej płyty. BF 6240. 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= 3mm.  
 
Nr: 4803  
Agregat frezarski wykańczający (do naroży) 
do kształtowego zbierania nadmiaru obrzeża na czołach elementów soft- i postformingowych 
oraz do zaokrąglania narożników przy grubym obrzeżu PCV. 
Od góry i od dołu, dwa silniki każdy po 0,35 kW, 200 Hz, 12 000 1 /min 
Grubość obrzeża max  3 mm (promień) 
Grubość elementu max 55 mm 
Prędkość posuwu max  11 m /min 
Przestawiane pneumatycznie 2 –punktowo, faza/promień 
 
Nr:    4873  
Frezy promieniowe do agregatu zaokrąglającego 
2x HM R=2mm 
Śr 58/50 x 12 x 16 mm, z=4 
 
Nr:   5760  
Cyklina profilowa z szybkowymiennymi głowicami 
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.  
Przestawiana na wysokość wraz ze strefą dociskowa maszyny 
 Łącznie z 2 nożami r=3mm 

 
Nr: 5780  
Płaska cyklina do czyszczenia spoiny klejowej 
Do czyszczenia spoiny klejowej. 
Tastowanie z góry i z dołu 
Przestawiana na wysokość wraz ze strefą dociskowa maszyny 
Łącznie 2 nożami 
 
Nr: 2220   
Urzadzenie do nanoszenia płynu czyszczącego 

        
Nr: 5330  
Agregat szczotkarski,  
Do polerowania górnej i dolnej krawędzi PCV. 
Dwusilnikowy . Silniki po 0,18 kW, możliwość dowolnego ustawienia. 
Tarcze moltonowe fi 150 x 20 mm 2szt. 
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Przetwornica prądu 200 Hz. Hamulce w agregatach obróbczych. 
Obudowa dźwiękochłonna. Specjalna skrzynka na wióry PCW.  
Końcówka do podłączenia odciągu wiórów fi 100mm. 
 
 
 
Dane techniczne: 
Grubość obrzeży   

podawanych w paskach  0,4 – 8 mm  
        
obrzeży z rolki max.   3 x 45  mm 
     (0,8x55) 

Grubość okleinowanych płyt    8 - 50   mm 
Prędkość posuwu   ok.  14   m/min 
Zasilanie            400V - trzy fazy - 50 Hz 
Moc zainstalowana     10,5    kW 
Podłączenie pneumatyczne     6   bar 
Łączna długość    4770   mm 
Waga      1900   kg 
 


