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Pásová pila na kov ERGONOMIC 320.258 GANC 

1. Zobrazení stroje

Změna technických parametrů vyhrazena BOMAR, spol. s  r.o.

2. Krátký popis pily a standardní vybavení

Stroj  ERGONOMIC  320.258  GANC  je  výkonná  automatická  pásová  pila  na  kov

s jednorázovým  podáním  600mm.  Posuv materiálu  do  řezu  je  taktéž  automatický.  Tato

pila byla navržena pro automatické řezání menších ocelových a portálových konstrukcí.

V těchto  případech  se  poloautomatické  řezání  stává  neefektivním  z  důvodu  rostoucích

nákladů  na  práci  a  materiál.  Stroj  je  vybaven  těžkým  litinovým  ramenem absorbujícím

vibrace,  výkonným  motorem  a  převodovkou  s šikmým  ozubením.  Nastavení  úhlů  se

provádí  manuálně  v rozsahu  od  0°/90°  do  +60.  Precizní  tvrdokovové  vedení  pilového

pásu,  uložení  řezací  hlavy  v předepnutých  kuželových  ložiscích,  pilový  pás  27  mm  a

čistící  kartáček  pásu  jsou  předpokladem  výborných  řezných  výkonů.  Stroj  je  vybaven
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automatickým  systémem  regulace  řezného  tlaku.  Délka  podavače  činí  600  mm.

Obvodovou rychlost pilového pásu činí s použitím frekvenčního měniče plynule nastavit v

rozsahu 20 - 120 m/min.

Pozn. K pásové pile ERGONOMIC 320.258 GANC je možno z levé vstupní strany (přívod

materiálu)  nebo  na  výstupu  (odvod  materiálu)  připojit  válečkové  dopravníky  M  330.

Požadovanou délku dopravníku lze sestavit z jednotlivých modulů v délkách 2 nebo 3 m.

Počet podpěrných noh se stanoví na základě celkové délky dopravníku.

Standardní vybavení

 Rameno tvoří robustní odlitek z šedé litiny

 Plně hydraulická verze.

 Plynulé nastavení úhlu řezu v rozsahu 0°/90- 60.

 Jednoduché nastavení úhlu řezu.

 V automatickém režimu je možné provádět řezy do úhlu 45°.

 Automatická regulace přítlaku pilového pásu do řezu.

 Informace o stavu stroje a průběhu automatického cyklu pomocí LCD displeje formou

dialogu.

 Podavač  délky  600  mm  a  průchozí  válečková  trať  pro  jednoduché  navážení  a

bezpečné nakládání i krátkých kusů.

 Ergonomicky umístěný ovládací panel.

 Automatické vypnutí pásu po ukončení řezu.

 Automatické vypnutí stroje v případě nenapnutého nebo přetrženého pilového pásu.

 Velmi precizní tvrdokovové vedení pilového pásu zaručující přesnost řezu.

 Ergonomická  konstrukce  stroje  s jednoduchou  obsluhou  a  pracovní  výškou  stolu

765 mm.

 Jednoduchá manipulace s třískami pomocí vany s odkapávacím sítem.

 Kompletní chladící zařízení zabudované v podstavci stroje.

 Plovoucí svěrák eliminující nerovnost materiálu při podání.

 Rozsáhlý sortiment příslušenství ke stroji.

 Výkonný a spolehlivý motor pohonu pilového pásu 1,5 kW
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3. Technický popis

3.1. Podstavec stroje

Stroj  je  usazen  na  robustním  podstavci  ve  výšce,  která  je  příznivá  pro  snadnou

manipulaci s materiálem. Konstrukce tohoto podstavce byla vyvinuta tak, aby co nejvíce

pohlcovala vibrace a tím byl zajištěn klidný chod stroje a vyšší životnost pilového pásu.

3.2. Rameno pily

Rameno  je  kompaktní  odlitek  z  šedé  litiny,  který  svým  provedením  slouží  k  přesnému

vedení pilového pásu a také k účinnému pohlcování vibrací stroje. 

3.3. Posuv do řezu a regulace tlaku do řezu

Posuv ramene do řezu je prováděn hydraulicky pomocí hydraulického válce a nastavuje

se na ovládacím panelu. Tlak do řezu je permanentně kontrolován automatickou regulací

tlaku do řezu a přizpůsobován tvaru materiálu. Citlivost regulace tlaku do řezu může být

nastavena individuálně dle tvaru materiálu a jeho jakosti.

3.4. Uložení ramene

Rameno pásové pily je uloženo v předepnutém axiálně-radiálním ložisku, umístěného na

otočné konzole. 

3.5. Natáčecí konzola

Otočná konzola je uložena na čepu a současně vedena na broušeném vodícím segmentu.

3.6. Vedení pilového pásu

Pilový pás je nasazen na oběžných kolech a v místě řezu usměrňován pomocí vodících

kostek.  Profesionální  třístranné  tvrdokovové  vedení  pilového  pásu  zaručuje  vysokou

přesnost řezu a životnost pilového pásu. Jedna vodící kostka je pevná a druhá stavitelná.

Vodící  lišta na  které  je  umístěna  stavitelná  kostka,  umožňuje  vždy  nastavit  minimální

odstup mezi materiálem a vedením pásu.

3.7. Pohon pilového pásu

Pohon pilového pásu zabezpečuje průmyslový 1,5 kW motor. Rychlost pilového pásu lze 

plynule měnit na ovládacím panelu v rozsahu 20-120 m.min-1.
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3.8. Napínání pilového pásu

Napínání pilového pásu je manuální. Kontrola napnutí a případná porucha pilového pásu,

např. přetržení, je zajištěna koncovým spínačem na rameni, který zajistí okamžité vypnutí

pohonu pilového pásu.  

3.9. Čištění pilového pásu

Čištění  pilového  pásu  je  zajištěno  ocelovým  kartáčkem,  který  zajišťuje  plynulý  odvod

třísek z pilového pásu a zabraňuje tak vniknutí těchto třísek do prostoru ramene stroje a

mezi pilový pás a oběžná kola.

3.10. Úhlový řezný rozsah

Stroj umožňuje jednostranné plynulé natáčení v  rozsahu 0°90° - 60° a to přímo z přední

strany  stroje.  Nastavování  úhlových  řezů  se  provádí  manuálně  velmi  jednoduše  přímo

z místa obsluhy pily.  Nastavení úhlu  je  možno odečítat  na úhlové stupnici  umístěné na

otočné  konzole.  Stroj  umožňuje  v  poloautomatickém  režimu  řezný  rozsah  do  60°,

v automatickém do 45°. 

3.11. Upínání a podávání materiálu

Podání materiálu provádí pohyblivý svěrák, jenž materiál podá do řezu na požadovanou

délku s následným upnutím materiálu hlavním upínacím svěrákem. Upínání materiálu na

hlavním  i  podávacím  svěráku  je  plynulé  pomocí  krátkozdvihových  hydraulických  válců.

Podávací svěrák je vybaven plovoucí čelistí, což umožňuje jeho příčný pohyb a následné

bezpečné podání i nerovného materiálu. Maximální délka podání materiálu na jeden zdvih

je  600  mm.  Přesná  poloha  podávacího  svěráku  je  snímána  pomocí  inkrementálního

senzoru.

3.12. Chlazení

Chladící zařízení je ve standardní výbavě. Přívod chladící kapaliny lze regulovat  pomocí

kohoutků  osazených  na  vodících  kostkách,  do  kterých  vedou přívodní  hadice.  Chladící

emulze je čerpána přímo z podstavce stroje, kde je umístěna 12 litrová nádrž. Pro řezání

profilů a trubek je možné na pásovou pilu připevnit  Mikronizér,  kterým se na pilový pás

rozprašuje olejová mlha, což zabraňuje případnému úniku chladící emulze mimo pásovou

pilu. Toto zařízení je jako zvláštní příslušenství.
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3.13. Hydraulické zařízení

Hydraulický agregát je dimenzován jako masivní a je umístěn na dobře přístupném místě 

na přední straně stroje. Blok ventilů hydraulického zařízení je oddělen kvůli zajištění 

jednoduché údržby a nastavení.

3.14. Omezení výšky ramene

Maximální  výšku  polohy  ramene  lze  nastavit  z ovádacího  panelu  pomocí  senzoru

umístěného přímo na kloubu stroje. Rameno pily se pak při každém dokončení řezu vrací

do přednastavené pozice. Toto zařízení umožňuje radikálně redukovat čas cyklu.

3.15 Ovládací prvky a řízení

Všechny ovládací  prvky  jsou  přehledně  uloženy  na  panelu,  který  je  umístěn  na  přední

straně  pily.  Zadaní  se  provádí  pomocí  ovládacího  pultu  s  fóliovou  klávesnicí  a

čtyřřádkovým podsvětleným displayem. Veškerá zadání,  příp. postupy práce jsou řízeny

dialogově a postupně, srozumitelně vysvětlené na display. Průběh je členěný na úseky s

menu možností. Chybová a stavová hlášení se ukazují s  textovým popisem na displayi a

umožňují jednoduchou a rychlou reakci. Ovládání řízení je velmi snadné a umožňuje díky

dialogovému systému rychlé, nekomplikované zapracování. Chybová hlášení a informace

o stavu stroje se objevují ve formě čitelného textu.

4. Průběh pracovního procesu

Materiál se položí  na pracovní stůl  a pilový pás se s ramenem nastaví na požadovanou

výšku nad materiál.  Po naprogramování,  při  možnosti standardně 20 řezných programů,

každý o 20 programových větách obsahujících údaj o délce a počtu kusů a po zmáčknutí

tlačítka  START  je  materiál  podán  podávacím  svěrákem  a  následně  je  upnut  pomocí

hlavního  hydraulického  svěráku,  rozjede  se  motor  pásu  a  rameno  se  spustí  do  řezu.

Mezitím  podávací  svěrák  odjíždí  do  zadní  polohy  pro  podání  materiálu.  Po  dokončení

řezu vyjede rameno do přednastavené horní pozice, otevře se hlavní svěrák a podávací

svěrák podá požadovanou délku materiálu. Pracovní cyklus se opakuje. Rychlost posuvu

ramene  do  řezu  je  regulována  hydraulicky  pomocí  škrtícího  ventilu.  Délka  jednotlivého

podání je 600 mm. V průběhu jednoho řezného cyklu je maximální možná  délka podání

9999,9 mm.
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5. Technická data

Řezné rozsahy

90/0° 258 mm 320 x 110
mm

275 x 250
mm

250 mm

45°R 210 mm 210 x 100
mm

185 x 245
mm

195 mm

60°R 135 mm 135 x 100
mm

135 x 110
mm

110 mm

Nejmenší řezaný průměr Ø 5 mm

Délka nejmenšího zbytku 150 mm

Pracovní výška 765 mm

Nastavení úhlu řezu manualní

Pilový pás Délka 2910 mm

Rozměry 27 x 0,9 mm

Pohon pásu 1,5 kW

Rychlost pásu 20-120 m/min

Typ pohonu Frekvenční měnič

Svěrák Výška 160 mm

Šířka 110 mm

Upínací síla 2800 N

Podavač Jednotlivá podání 600 mm

Max. opakování podání 9999.9 mm

Vedení, pohyb Lineární, kuličkový šroub

Odečítání polohy Inkrementální senzor

Elektro Řízení -

Provedení NC řízení

Celkový příkon 2,5 kW

Vstupní napětí 3x230 V / 3x400 V

Výkon motoru 1,5 kW

Rychlost otáček 1390 1/min

Ochrana IP 54

Chlazení Typ čerpadla SAP PA-70-150 (120W)

Objem čerpadla ca 12 l
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Přívod chlazení integrováno (vodící kostka)

Rozměry Šířka 2650 mm

Délka 2050 mm

Výška 1750 mm

Celková hmotnost 650 kg

6. Popis možného příslušenství

6.1 Zařízení pro mikroostřikování „Micronizer“

Zařízení  pro  mikroostřikování  rozprašuje  přesně  nastavitelné  minimální  množství  směsi

oleje a vzduchu na ozubení pilového pásu a na posun pilového pásu. Tryska je umístěna

přímo  na  vodícím  rameni  a  zajišťuje  ideální  nanesení  směsi  a  současně  minimální

spotřebu oleje.

6.2 Pracovní osvětlení

Světlý,  studený  zdroj  světla  pro  osvětlení  pracovního  prostoru  pásové  pily,  snadno

nastavitelný pomocí flexibilního připojení na potřebnou oblast.

6.3 Oplachovací pistole na třísky

Pomocí vlastního čerpadla se chladící kapalina dostává do oplachovací pistole vybavené

tlačítkem. Tlak dostačuje k tomu, aby se třísky a nečistoty podařilo odstranit z dosedací

plochy pro materiál a z podstavce pily.

6.4 Laserová zaměřovací ryska „LaserLiner“

Laserová ryska kopírující přesně pilový pás a ukazující budoucí místo řezu pro snadné určení

požadované délky řezaného materiálu bez délkového dorazu. Rovněž velmi praktický pomocník

pří úhlových řezech. 
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