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It makes a difference 

OM 750 PS-DNZ DENİZLİK KAPLAMA MAKİNESİ 
 

 
 

OM 750 PS DENİZLİK KAPLAMA MAKİNESİ Teknik Özellikler: 

 
ÇÇaallıışşııllaann  PPaarrççaa  İİççiinn::    MMiinn..    MMaaxx..    

        GGeenniişşlliikk::    335500  mmmm    775500  mmmm    

        YYüükksseekklliikk::    1100  mmmm    110000  mmmm    

        UUzzuunnlluukk::    55000000  mmmm    66000000  mmmm    
  

Primerleme Ünitesi: 
Primerleme ünitesi 5 adet primer pabucu vardır. 
Primer tutma tankı vardır. 
Opsiyonel: 
Primer kurutma ve profil ısıtma opsiyonel olarak operatörü 
primer gazından koruyan, camekanlı güvenlikli ve aspiratörlü 
kabin ile kapatılır. 
Primer pompası sayesinde primer direk olarak primer 
varilinden primer rezervuarına camekan güvenlik kabininin 
üzerinden pompalanır. 

  

MMaakkiinnee  BBooyyuuttllaarrıı::      

UU--DDeemmiirr  KKoonnssttrrüükkssiiyyoonn,,  şşaannzzıımmaann  iiççeerriirr..  

KKaassaa  UUzzuunnlluuğğuu::    55880000  mmmm    

ÇÇaallıışşmmaa  YYüükksseekklliiğğii::    11220000  mmmm    

LLaammiinnaassyyoonn  UUzzuunnlluuğğuu::    33225500  mmmm    

PPrriimmeerrlleemmee  UUzzuunnlluuğğuu::    33225500  mmmm    

TTooppllaamm  UUzzuunnlluukk::    66000000  mmmm    

YYüükksseekklliikk::    22110000  mmmm    

AAğğıırrllııkk::    44220000  KKgg  

    
  

Profil ısıtma ve primer kurutma:  
 6 adet değişken ısıda ayarlanabilen merkezi üfleme sistemi 
beslemesi olan ısı tabancası mevcuttur.  

Performans Bilgileri:  
Hızı sınırsız ayarlanabilir PVC için  0-20m/min veya MDF için 0-30 m/min. 
(Üretim hızı, tutkal tipi, folyo, profil ve operatöre bağlı olarak değişir. 
 
Bütün operasyon makinenin üzerinde yerleştirilen kullanıcı dostu 
merkezi bir kontrol panelinden yönetilmektedir 

Profil temizleme:  
Profiller, üzerlerindeki tozu ve taraşlanan parçaları uçurma 
işlemi iki adet 80mm ve bir adet 300 mm lik hava perdeleri 
sayesinde yapılır.   Hava perdeleri hava üfleyicileri ile birlikte 
verimli bir temizleme sağlarlar.. 
 Bu temizleme sistemi geleneksel fırçalama sisteminin yerine 
geçmiştir.  
 

 

Hareket Etme: 
Makine çekici şaftların ve özel dişlilerin bulunduğu kasadan oluşmaktadır.  
22 şaft her 240mm de bir bulunan şanzıman ile hareket eder.  
Çekici tekerlerin çapı  Ø 200mm dir.  
Tekerlekler aşınma dayanımlı maddeden yapılmıştır ve yaklaşık olarak 60º 
shore sertliğindedir. 
Teker genişliği: 30mm, her aksta 4 adettir.  
Çalışma hızı kontrol panelindeki dijital göstergede belirtilir. 
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Kaplama Bölümü:  

Kaplama bölümü 6 kalıp taşıması olan (her biri 3 adet sıkılması gereken vida içeren) hızlı değiştirme sistemi ile değişik 

profiller için ayarlamayı en kısa zamanda ve kolaylıkla  yapılmasını sağlar 

  

KKoorruuyyuuccuu  bbaanntt  iiççiinn  ppnnöömmaattiikk  şşaafftt  vvee  ffrreenn  ssiitteemmllii  bbööllüümm::  

  YYüükksseekkllii  aayyaarrllıı  bbaasskkıı  tteekkeerrlleerrii  vvee  mmiill  kkaallddıırrmmaa  şşaannzzıımmaannıı  vvaarrddıırr..    

  

111155  aaddeett  kkaauuççuukk  vvee  ııssııyyaa  ddaayyaannııkkllıı  ssiilliikkoonn  kkaappllaammaallıı  bbaasskkıı  tteekkeerrlleekklleerrii  vvaarrddıırr..    

  

KKoonnvveeyyöörrlleerr::  

22  xx  55  mmeettrree  OOppssiiyyoonneell  

  

EElleekkttrriikk::    

VVoollttaajj        ::  440000  VV,,  33  ~~,,  5500  HHzz..    

TTooppllaamm  bbaağğllaannttıı  ddeeğğeerrii  ::  7755  kkWW  wwiitthh  mmeellttiinngg  ttaannkk    

HHaavvaa  bbaassıınnccıı        ::  66  bbaarr 


