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SBZ 628 S
Proﬁelbewerkingscentrum
Proﬁelbewerkingscentra

Beschrijving
De serie SBZ 628 biedt maximale ﬂexibiliteit bij de bewerking en het zagen van
aluminium proﬁelen. Ze worden ingezet in de zowel de metaalbouw en als in de
industrie. De voordelen voor productieveiligheid, snelheid en rendabiliteit alsmede
de indrukwekkende veelzijdigheid maken het ﬂexibele proﬁelbewerkingscentrum
tot een perfecte allrounder. Zo kunnen met tot acht vrij op de proﬁeldoorsnede
toepasbare freesaggregaten, in combinatie met gepatenteerde innovaties zoals

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Duitsland

Telefoon +49 7041 14-0
Fax +49 7041 14-280
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

Technische wijzigingen voorbehouden

SBZ 628 S Proﬁelbewerkingscentrum - 17-02-2020 - Page 2/4

verplaatsbare spanners en zwenkbare grijpers, de meest uiteenlopende
proﬁeltypes, bijvoorbeeld voor vensters, deuren en gevels, volautomatisch worden
bewerkt.

Sbz 628 S: Doorloopmachines Voor Vensters, Deuren En Gevels
Vier spindels om te frezen of te boren
Scheidingssnedes van -45° tot 90° (snede in), van 90° tot 45° (snede uit)
traploos

Machine-Uitrusting
Laadmagazijn links voor automatische productie
360° traploos ten opzichte van het proﬁel positioneerbare freesspindels alsmede
360° traploos verstelbare snijhoek voor de bewerking van proﬁelen in
verschillende klemposities
Ruime, geluidswerende cabine plus de gemakkelijk toegankelijke bedienings- en
onderhoudselementen vereenvoudigen het werken.
Bewerkte proﬁelen worden behoedzaam met betrekking tot het materiaal op het
ontlaadmagazijn gelegd
Klantspeciﬁeke uitvoeringen op aanvraag mogelijk

Technische Gegevens
Sbz 628 S
Max. proﬁeldoorsnede (bxh)
Min. proﬁeldoorsnede
(afhankelijk van de grijperpositie)
Lengte onbewerkte stang
Lengte bewerkte delen
Korte delen (50-150 / 150-350)

200 x 160 / 160 x 200 mm
30 x 10 mm
7.600 mm
350 - 4.600 mm
-

Toevoermagazijn
Kortste lengte onbewerkte stang
Aantal schommels
Oplegplaatsen

3.000 mm
3 (optie 9 )
10 (meer dan 120 mm 5)

Toevoertransport
Servoaandrijving
Grijperverstelling elektrisch
Grijperdraaiing
Reststukmeting
Reststukverwerking

lineair
Y/Z
Optie
handmatig inleggen < 3.000
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Bewerkingsstation
Assen
Freesspindels

4
4 (voorstuurbaar)

Zaag
Assen
Zaagblad (doorsnede)
Zaaghoek
Uitsparingssnedes

2
1 (650 mm)
45° - 135° (zwenken)
-

Afvoer-Klemslede
Assen
Stappenbedrijf (korte delen)

0
-

Afvoerband
Hefstation
Aantal schommels
Breedte afvoerband (opties)

Ja
8
4.000 mm

Toevoertransport laadmagazijn

Zaagaggregaat

• Het laadmagazijn van de SBZ 628 S kan afhankelijk van de
proﬁeldoorsnedes met vijf tot tien proﬁelen met een
proﬁellengte van 3.000 - 7.600 mm worden uitgerust.
• De SBZ 628 S is standaard met drie schommels ter
ondersteuning en vijf hefrollen uitgerust.
• Het aantal schommels ter ondersteuning en hefrollen kan
optioneel tot negen worden uitgebreid.
• De reststukverwerking wordt uitgevoerd door handmatig
plaatsen in het hefstation.

Het 2-assen-zaagaggregaat met een aandrijfvermogen van 5,5
kW heeft een verplaatsingsweg om maximale proﬁelen van
200 x 160 of 160 x 200 mm door te zagen en de mogelijkheid
voor scheidingssnedes tussen 45° en 135°. Hierbij de ﬁxeren de
opspanplaten het werkstuk absoluut betrouwbaar. De
neerlaatbare tafelplaten garanderen een storingsvrij
proﬁeltransport.

elumatec AG
Pinacher Straße 61
75417 Mühlacker
Duitsland

Telefoon +49 7041 14-0
Fax +49 7041 14-280
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

Technische wijzigingen voorbehouden

SBZ 628 S Proﬁelbewerkingscentrum - 17-02-2020 - Page 4/4

Grijpersysteem

Proﬁelspanning

Het gepatenteerde grijpersysteem maakt het mogelijk om zelfs
de meest complex gevormde proﬁelen met de lineaire
servoaandrijving snel en nauwkeurig in de bewerkingsunit te
positioneren. Het met motor hoogte- en zijwaarts verstelbare
grijpersysteem wordt via de proﬁelspeciﬁeke parameters
automatisch uitgelijnd.

De opspanrollen ﬁxeren het proﬁel betrouwbaar en
volautomatisch. Ze zijn over de volledige proﬁellengte
verplaatsbaar en kunnen tijdens de bewerkingscyclus nog
worden aangepast. Hierdoor kunnen proﬁeltoleranties worden
gecompenseerd en verschillende proﬁelen ook met
„moeilijke“ geometrieën perfect worden vastgeklemd en
geﬁxeerd.

Bewerkingsmodule

Proﬁel-afvoertransport met ontlaadmagazijn

De vier ﬂexibel op het proﬁel inzetbare spindels kunnen
proﬁelen in elke willekeurige hoekcombinatie tussen 0° en 360°
bewerken. De veelzijdige klemmogelijkheden maken een perfect
freesreultaat bij uiteenlopende proﬁeleisen mogelijk. Het
eenvoudig toegankelijke bewerkingsbereik en de HSK-C 40
gereedschaphouder zorgen ervoor dat de machine eenvoudig en
zeer snel om te stellen is.

Bij alle modellen legt een buitengrijper de bewerkte proﬁelen
behoedzaam met betrekking tot het materiaal op de afvoerband.
Het spansysteem dat de buitengrijpers al voor het zagen
positioneert, is een maatvaste overname van het gezaagde deel,
zelfs bij zeer korte stukken, gegarandeerd. Vervolgens laten de
opspanplaten zich d.m.v. een snelspansysteem eenvoudig
aanpassen aan elke proﬁelvorm. Via de modus handmatig
inleggen kunnen zelfs complexe proﬁelen individueel
geautomatiseerd worden bewerkt en gezaagd.
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