Stavebnicové automatizační prvky

		

automation AG

Dopravní pás FB-02

části v horizontálním
směru posouvatelné

Stop position dowel pin
for third position *

Technické údaje:
Zatížení pásu:		

F = 350N

Šířka dopravníku:		
Délka dopravníku
(vzdálenost os):		

B = 50

80 100 120 200 250 320 400

Dopravní pás:		
					
					
					
					
					

Typ					
Materiál				
Tloušťka				
Barva				
Použití				
Provozní teplota		

L = 500 700 1000 1500 2000 3000
HNI-5P
Polyamid
0,9 mm
zelená
možno v prašném prostředí
-30°C až +100°C

Rychlost dopravníku m/min.: konstantní
Rychlost dopravníku m/min.: regulovatelná

Údaje o motoru:		
střídavý proud 3x220/380V, 50Hz, 75W, jištění IP54 (jiné napětí dle poptávky)
Umístění motoru:		
motor je posouvatelný v horizontálním směru
th fine threads.
s. (see section "Stop Screws with plug-in sensing elements").
Důležité: dopravní pás, motor a frekvenční měnič musí být objednány samostatně.
million cycles)
Order No. LH - . . . - . . .
Obj. č. Motor
Obj. č. Dopravní pás
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
ot oiled
FB - 02 - ... - ...
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
Délka dopravníku L

Obj. č.
Frekvenční měnič
075.190.1230

Stroke / mm

t 5.032)

Šířka dopravníku B
Typ
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1.001

7.001
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Příslušenství k dopravnímu pásu FB-02
Vodicí kolejnice

Obj. č.
Vodicí kolejnice

vodicí kolejnice

Vodicí úhelník

vodicí úhelník
upevnění

470 jen při A=1530

470 jen při A=1530

top position dowel pin
r third position *

Upevnění

sloupek SE 40x ...

Vodicí kolejnice		
materiál: Ploystone M zelený

Vodicí úhelník
materiál: AL Mg SI 0.5
A = délka sloupku
B = šířka dopravníku

e threads.
e section "Stop Screws with plug-in sensing elements").

n cycles)

Order No. LH - . . . - . . .
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)
Upevnění pro dopravní pás
Stroke / mm
Objednací číslo: FB-02-803- . . .

ed

32)

Upevnění pro vodicí kolejnice
Objednací číslo: FB-02-801

7.001

1.001

Upozornění:
Podstavec SE01.001
a sloupek SE40x... nejsou
součástí dodávky a musí
být objednány samostatně:

Šířka dopravníku B
(viz předchozí strana)
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Teleskopický stojan

Stop position dowel pin
for third position *

upevnění
FB-02-802

teleskopický stojan
060.200.1010

vozík
060.200.1030
podstavec
060.200.1020

th fine threads.
s. (see section "Stop Screws with plug-in sensing elements").

million cycles)

ot oiled

t 5.032)

Order No. LH - . . . - . . .

O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
B=Oil cushions and KOB50
Aretace je samosvorná (princip zaklínování)
(OB15/10K)
Technické údaje:

Stroke / mm
Nastavitelnost:		
bez nákladu
			
					
s nákladem		
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plynulé rychlé nastavení po odpojení hnací hřídele
plynulé zvedání a snižování nákladu do 5000 N
1.001 klíče s okem
pomocí otáčení
nastavovací dráha na otočku = 40 mm

7.011
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Teleskopický stojan

top position dowel pin
r third position *

Podstavec
Objednací číslo: 060.200.1020

Teleskopický stojan
Objednací číslo: 060.200.1010

e threads.
e section "Stop Screws with plug-in sensing elements").

n cycles)

Order No. LH - . . . - . . .
O=Without cushions
A=Elastomer cushions (KB08)
B=Oil cushions and KOB50
(OB15/10K)

ed

Stroke / mm

32)
Upevnění pro FB-02
Objednací číslo: FB-02-802

7.011

Vozík
1.001
Objednací číslo: FB-02-802
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