Rebordadeira
Série LR-2000

Velocidade e qualidade através do
desempenho de quatro parafusos
ondulados

Estação de acabamento com alta
tonelagem

Forno coberto

Empilhador com direcionador de
produto

As rebordadeiras Modelo LR-2000 e LR-2000S da Brown
Machine são projetadas to são projetadas para envolver ou
se enrolar em volta, das peças termoformadas, O LR-2000
é projetado para produtos de materiais tradicionais, como
poliestireno e APET, onde o novo LR-2000S é projetado para
produtos de materiais especiais como o polipropileno. Estas
unidades estão operando em produção a taxas superiores a
3.500 copos por minuto em poliestireno e 2.500 copos por
minuto em polipropileno.
O produto é alimentado por uma esteira transportadora, que
transporta o produto para o conjunto de rolos. O conjunto de
rolos gira a pilha de peças e os alimenta através da seção de
forno para os parafusos ondulados. Vários parafusos ondulados
agarram as peças, dobram as bordas, e os levam para fora da
máquina.Os parafusos ondulados podem ser rapidamente alterados pela simples inclinação do forno e substituir as mangas
de parafusos ondulados.
A construção tipo modular proporciona fácil manutenção
para a retirada do forno, cabeça de alimentação e parafuso de
descarga. Fácil acesso à polia da correia permite uma gama
completa de mudanças de velocidade. Tudo isto permite rápidas
alterações de produto-a-produto ao longo do tempo.
O resultado desta concepção de máquina proporciona uma
maior qualidade no desempenho da rebordadeira em alta
velocidade.

Especificações de Segurança
•
•
•
•
•

Proteção. Projetado para fornecer fácil acesso para a
segurança do operador.
Tags de segurança. Bilíngüe com etiquetas pictográficas
são padrão.
Desconexão com flange em caixa elétrica.
Interruptor principal. Tem Cadeado.
Botões de emergência. Amplos botões de parada manuais
são padrão. Quando pressionado, eles travam na posição
de desligado e deve ser puxado e girado de volta para a
posição inicial.

Opcionais da Séries SR		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pacote de proteção completo com 8 “ Step para permitir
fácil acesso ao forno
Aprovado pela CE & CSA
Regulador de ar e bocal
Transportador de alimentação independente
Sistema de detecção ótica de produto
Roldanas na estrutura principal
Parafusos ondulados (não incluído na máquina)
Pacotes de Peças de Reposição
Aprovação da UL / CE / CSA / HSE disponível
Tensões internacionais disponíveis
Kits de peças sobressalentes
Start-up e treinamento
Opções personalizadas

Rebordadeira Série LR-2000
Especificações

Modelo LR-2000

Modelo LR-2000S

Sentido e/ou direção

Sentido de operação para destros e canhotos

Sentido de operação para destros e canhotos

Acionamento

5 hp (3.73 kW) Acionamento de frequência variável

5 hp (3.73 kW) Acionamento de frequência variável

Voltagem

480 volts, 3 fases, 60 hertz; primária
120 volts, 1 fase, 60 hertz; secundária

480 volts, 3 fases, 60 hertz; primária
120 volts, 1 fase, 60 hertz; secundária

Unidade de controle de temperatura

AEC YNY-4

AEC YNY-4

Comprimento da rosca do parafuso

4" (102mm)

6" (152mm)

Comprimento do forno

32" (813mm)

64" (1626mm)

Zonas de comando do forno

Duas zonas

Quatro zonas

Diâmetros dos produtos

1.75" (44mm) to 3.0" (76mm) - Configuração com 3 parafusos
2.0" (51mm) to 5.5" (140mm) - Configuração com 4 parafusos

1.75" (44mm) to 3.0" (76mm) - Configuração com 3 parafusos
2.0" (51mm) to 5.5" (140mm) - Configuração com 4 parafusos

Peças por minuto

500 to 3,500

500 to 3,500

Ajustes operacionais

Velocidade de operação
Temperatura do forno
Posição do parafuso ondulado
Posição do conjunto de rolos
Taxa de alimentação (ângulo do conjunto de rolos)
Guia de posicionamento do forno (entrada e saída)
Altura do transportador de alimentação
Unidade de controle de temperatura

Velocidade de operação
Temperatura do forno
Posição do parafuso ondulado
Posição do conjunto de rolos
Taxa de alimentação (ângulo do conjunto de rolos)
Guia de posicionamento do forno (entrada e saída)
Altura do transportador de alimentação
Unidade de controle de temperatura

Manual ou Automática com Brown Transfer Conveyor

Manual ou Automática com Brown Transfer Conveyor

Opcionais:

Alimentação dos copos

Liderança através da inovação, qualidade e serviço
Atendendo a industria da termoformação desde 1952, a Brown Machine adquiriu
uma reputação por apresentar o mais inovador, durável e confiável equipamento
para plásticos da indústria. Com a sua Engenharia e Fabricação instaladas em
Beaverton, Michigan, a Brown fornece equipamentos, moldes e serviços para
uma ampla gama de produtos termoformados dos seguintes segmentos:
• Copos descartáveis                      • Hortifruti   
• Alimentos                                     • Automotivo    
• Carcaças                                       • Tampas e pratos
• Embalagens de ponto de compra  • Equipamentos de recreação
• Material de manuseio              • Utensílios

Termoformadoras contínua

Hoje nossos equipamentos estão produzindo produtos em diversos materiais
incluindo:
• Poliestireno
• Polipropileno
• APET
• Polietileno
• EPS Expandido
• ABS
• PVC
• TPO
• Materiais de barreira
• Compositos
• Acrilico
Globalmente, a Brown Machine consolida seu crescimento no mercado de equipamentos com uma notável complemento em:
•Kits de reforma   • Peças: 24 hs x  7 d   • Reforma    • Serviço 24 hs x 7 d

Termoformadoras de chapa cortada Prensas horizonta e vertical para acabamento Sistemas de rebobinamento

Líder Global em
Soluções para
Termoformagem

Maquinas para aplicações exclusivas

Moldes, peças e serviços

Matriz Mundial: Brown Machine LLC, 330 N. Ross St. Beaverton, Michigan 48612, USA
Ph: 989.435.7741

sales@brown-machine.com

TF: 877.702.4142

Líder global de tecnologia em termoformagem desde 1952, Brown Machine LLC elabora
e fabrica uma completa linha de equipamentos de termoformagem e de corte contínua
como também moldes e equipamentos periféricos.

Fx: 989.435.2821

www.brown-machine.com

