
Sự kết hợp của khả năng chịu tải cao, tiết kiệm năng lượng, tuổi thọ cao,
 

và tăng cường năng suất cho hệ thống sơn tự động

Bộ chuyển động Nordson

   Hệ thống chuyển động nordson cho hệ thống sơn bột
tự động có hành trình là 450mm (18 in ) có thể đáp ứng
hầu hết các ứng dụng cho ngành sơn.
   Khả năng chụi tải của hệ thống là 80 Kg ( 176lb) và tốc
độ di chuyển tối đa là 40 hành trình / phút . Thêm vào đó 
là khả năng có thể lắp đặt 16 súng  làm tăng tốc độ dây
chuyền sơn .Kết quả là nâng cao hiệu suất của nhà sản 
xuất và tối ưu hóa năng của hệ thống sơn tự động.

Thiết kế đơn giản và độc nhất cho tuổi thọ cao và
 tiết kiệm năng lượng

Kết hợp với thiết kế đơn giản, bộ chuyển động Nordson 
trượt xi lanh khí nén và có cơ cấu tự cân bằng ( đối trọng) 
làm cho hệ thống tiết kiệm năng lượng ,giảm mài mòn và 
tăng tuổi thọ của các chi tiết chuyển động. Nhờ cơ cấu tự 
cân bằng (đối trọng) bộ phận chuyển động không bị trượt
xuống khi hệ thống dừng. Xilanh khí nén cấp khí năng đỡ 
cho hộp số và trục khủy làm giảm mài mòn và kéo dài tuổi 
thọ chi tiết. Thiết kế độc nhất của Nordson làm giảm tãi 
trọng lên hộp số , cho hiệu suất cao và  giảm chi phí vận
hành.

Dễ lắp đặt và vận hành

Bộ chuyển động Nordson có sẵn với bộ điều khiển 
tốc độ được lắp trên thân máy hoặc lắp ở vị trí tủ điều
khiển để tiện cho việc điều chỉnh tốc độ của bộ chuyển
động. Với thiết kế chỉ việc cắm vào và sử dụng,bộ 
chuyển động Nordson rất dễ dàng lắp đặt, khởi động
và vận hành.

Bộ chuyển động Nordon có thể được sử dụng cho hầu
hết các hệ thống khác nhau của Nordson .



Operating Specifications

Giới hạn tốc độ Nhỏ nhất : 9 Chu kỳ / phút  (20 Hz)
Lớn nhất:  40 Chu kỳ / phút  (88 Hz)

Trung tâm hành trình tính từ đế 1920 mm (75.6 in.) 

Khoảng điều chỉnh của hành trình 100--450 mm (4--18 in.)

Tải trọng tới đa 80 kg (176 lb) @ 610 mm (24 in.) tại điểm gá súng.

Nhiệt độ môi trường 5--50 _C (41--122 _F)

Kích thước: Với VFD: 
 

2667.7 mm H x 843.3 mm W x 737.5 mm D 
(105 in. H x 33.2 in. W x 28 in. D)

Không có VFD: 2667.7 mm H x 703 mm W x 737.5 mm D
 

(105 in. H x 27.6 in. W x 28 in. D)

Dầu bơi trơn cho hộp số Dầu khoáng với phụ gia EP (DIN51517, Type CLP, ISO 
 

viscosity, Grade EP220 (AGMA 5EP)

Compressed Air Requirements

Áp suất cấp Nhỏ nhất: 5.8 bar (85 psi)
Lớn nhất: 10.3 bar (150 psi)

Lượng khí tiêu thụ Rất ít

Thông số kỹ thuật

Nordson Oscillator

For more 
 

information, 
 

speak with 
 

your Nordson 
 

representative 
 

or contact 
 

your Nordson 
 

regional office.

United States
 

Amherst, Ohio
 

+1.800.626.8303 Phone
 

+1.888.229.4580 Fax

Canada
 

Markham, Ontario
 

+1.905.475.6730 Phone
 

+1.800.463.3200 Phone
 

+1.905.475.8821 Fax

Europe  

Erkrath, Germany  

+49.211.9205.141 Phone
 

+49.211.9252.148 Fax

Japan  

Tokyo, Japan  

+81.3.5762.2700 Phone  

+81.3.5762.2701 Fax

Asia/Australia/  

Latin America  

Amherst, Ohio  

+1.440.985.4000 Phone  

24-hour message service: 

+1.440.985.4797 
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Tính năng và công dụng:

 Thiết kế đơn giản  Dễ vận hành và bão dươỡng

 Lắp được 16 súng  Lý tưởng cho hệ thống nặng tải

 Hành trình 450 mm (18") : đáp ứng hầu hết ứng dụng.

 Cơ chế cân bằng bằng khí nén. 

 Điều khiển tốc độ tại chỗ va từ xa  

Cắm vào và sử dụng ngay: 

Giảm tiêu hao năng lượng và tăng tuổi thọ
của các chi tiết chuyển động.

đễ dàng diều chỉnh tốc độ thích hợp

Sử dụng dễ dàng và nhanh chóng. 


