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DYNA-CELL
ULTRASNELLE PLOOICEL
Dyna-Cell is een compacte, gerobotiseerde cel die kleine tot middelgrote componenten
snel en kostenefficiënt met grote precisie produceert.

SNELLE, ELEKTRISCH
AANGEDREVEN
AFKANTPERS
Dyna-Press Pro 40/15 plooit met 40 ton

LICHTGEWICHT
KUKA-ROBOT

drukkracht en 1500 mm werklengte efficiënt

Een industriële Kuka-robot detecteert

stukken aan snelheden tot 25 mm per seconde.

snel stukken, laadt ze precies in en uit de

Een achteraanslag met vijf assen zorgt voor

afkantpers en stapelt ze op de juiste pallet.

herhaalnauwkeurigheid en precisie.

VEILIGHEIDSSYSTEEM

IRIS Lazer Safe verhoogt
de veiligheid tijdens de
gereedschapswissel.

GROTE IN- EN
UITVOERCAPACITEIT
Een

stapelzone

biedt

plaats

aan

inputpallets met hellend vlak, een
centreertafel, een omgrijpstation en
outputpallets of -boxen.
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RUIMTEBESPAREND ONTWERP
De compacte Dyna-Cell heeft maar 5m x 5 m vloeroppervlakte nodig.

UNIEKE GRIJPER
Een zeer flexibele grijper ontwikkeld door LVD
hanteert moeiteloos stukken in verschillende
groottes, plooit aan drie kanten zonder te
herpakken en beweegt soepel tussen
de gereedschapsstations.

PROGRAMMEERWIZARD
De software maakt automatisch het plooi- en
robotprogramma aan, zonder teachen van de robot
aan de machine.

INTUÏTIEVE
STURING
Via de 15” Touch-B-sturing kan
de

operator

selecteren

en

3D-programma’s
simuleren.

De

sturing is compatibel met LVD’s
plooisoftware CADMAN®-B..

EASY-FORM®
LASER OPTIE
LVD’s hoekmeetsysteem past in real time
de stempelpositie aan om nauwkeurig en
uniform te plooien.

HIGHLIGHTS
UNIVERSELE GRIJPER
De robot heeft een unieke grijper die LVD speciaal voor Dyna-Cell heeft
ontwikkeld:
- kleine afmetingen vergemakkelijken toegang tot kleine stukken en
gereedschapsstations
- plooit langs drie verschillende kanten zonder te herpakken
- zuignappen worden geactiveerd volgens de grootte van het stuk
- één grijper voor alle toepassingen zorgt voor een doorlopende,
ononderbroken productie
- voor stukken met afmetingen van 30 x 100 mm tot 350 x 500 mm en een
gewicht van 3 kg

REVOLUTIONAIRE
PROGRAMMEERWIZARD
Dyna-Cells intelligente wizard maakt het programmeren van een plooicel
ongelooflijk snel en eenvoudig:
- volgt de 10-10-regel: 10 minuten voor de aanmaak van het plooi-en
robotprogramma na invoer van de 3D-file en 10 minuten voor de
opstelling en de productie van het eerste stuk
- berekent een botsingvrij pad inclusief alle grijperposities
- vereist geen teachen van de robot aan de machine

EASY-FORM® LASER
Het adaptieve hoekmeetsysteem kan voorzien worden op de afkantpers DynaPress Pro. EFL zendt de digitale informatie in real time naar de CNC-sturing, die
de data verwerkt en de stempelpositie meteen aanpast voor het verkrijgen van de
juiste hoek.

Dyna-Cell kan zowel met robot als met operator werken en
biedt zo de perfecte oplossing voor kleine, medium en grote
series.

OPTIMALE PRIJSPRESTATIEVERHOUDING
LVD heeft prijs en functionaliteit van de Dyna-Cell
zorgvuldig afgewogen om een optimale prijs per stuk te
kunnen garanderen.
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De volledige adresgegevens van uw lokale vestiging of agent vindt u op onze website.
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