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520 LAMe 

 

 
 

520 LAMe jest obecnie bestsellerem spełniającym potrzeby każdego klienta w zakresie 

obróbki szkła laminowanego. Zarządzanie optymalizacją, automatyczne zarządzanie 

wszystkimi parametrami cięcia, możliwość cięcia i wyłamania marginesu (20 mm) są 

zwycięskimi cechami tej maszyny. 
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Cechy: 

 
Most pozycjonujący: 

 

 

Most pozycjonujący, manualny dla 511 LAM-S i automatyczny dla 515 LAMe 

oraz 520 LAMe, pomaga w procesie obróbki szkła. Filc o dużej gęstości 

gwarantuje najlepsze odprowadzanie powietrza i zapobiega wbijaniu się 

szklanych wiórów, co w konsekwencji mogłoby spowodować zadrapania na 

powierzchni tafli szkła. 

 

Pneumatycznie 

obsługiwane ramiona: 

 

Pneumatycznie obsługiwane ramiona na stole roboczym umożliwiają płynne 

nachylenie tafli. Są zaprojektowane w taki sposób, aby poradzić sobie  

z dużymi ciężarami i wymiarami arkuszy. Ramiona te są idealnym narzędziem 

do wydajnego ładowania i rozładowywania dużych tafli. 

 

Usuwanie krawędzi 

miękkiej powłoki: 

System usuwania krawędzi miękkiej powłoki (dla 515 LAMe i 520 LAMe) 

wraz z kołem osi pionowej może pracować z prędkością do 80 m/min . 

 

Wentylator poduszki 

powietrznej: 

 

Wentylator poduszki powietrznej jest montowany bezpośrednio na ramie 

maszyny w celu uzyskania maksymalnej wydajności układu poduszek 

powietrznych. Układ odcinający, zainstalowany na wlocie wentylatora, 

umożliwia natychmiastowe wyłączenie poduszki powietrznej, a tym samym 

eliminuje ryzyko przesunięcia szyby. 

 

Proces laminowania 

szkła: 

Maszyna 515LAMe może przetwarzać szkło laminowane o grubości od 2 + 2 

mm do 8 + 8 mm. W modelu 520LAMe można wykonać automatyczny cykl 

cięcia i wyłamywania marginesu o szerokości równej 20 mm w przypadku 

szkła do 5 + 5 mm. 

 

System ostrzy tnących: 

 

System ostrzy tnących (opcjonalnie dla 511LAM-S i standard dla 515-

520LAMe) to najlepsze rozwiązanie dla klientów zajmujących się obróbką 

szkła z grubymi warstwami PVB. Ten system zapewnia wiele korzyści: 

- minimalne nagrzanie szkła; 

- brak oczekiwania między nacięciami; 

- unikanie rozwarstwienia na PVB; 

- wysoka jakość cięcia. 

 

Software: Dla 515 LAMe i 520 LAMe. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika 

oprogramowaniu, wszystkie funkcje i parametry maszyny można ustawić  

w prosty sposób. W przypadku 520 LAMe wbudowany optymalizator  

i dynamiczna wizualizacja operacji w procesie obróbki szkła pomagają 

operatorowi w obsłudze najbardziej złożonych układów. 

 

Element grzewczy na 

podczerwień HP: 

 

Element grzewczy na podczerwień HP koncentruje ostrość ogniskowania na 

warstwie PVB, a nie na szkle. Zmniejszenie nagrzania powierzchni szkła 

pozwala uniknąć przerw pomiędzy cięciami i pozwala uzyskać znaczne 

oszczędności czasu procesu obróbki szkła.. 

Dla 515 LAMe i 520 LAMe, dwa niezależne elementy grzewcze są 

automatycznie aktywowane przez oprogramowanie. 
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Dane techniczne: 
 

 
Maksymalna prędkość cięcia: 

 

100 m/min 

Szybkość szlifowania z łatwym usuwaniem: 

 

do 80 m/min (w zależności od rodzaju szkła  

i wymagań jakościowych ) 

Maksymalny wymiar szkła: 3700 mm 

4600 mm 

Minimalny wymiar: 250 mm 

Minimalna grubość: 2.2.0,38 PVB mm 

Maksymalna grubość: 8.8.4,56 PVB mm 

Opcjonalna grubość: 10.10.2,28 PVB mm 

Maksymalna długość: 3210 mm 

Maksymalne obciążenie ramion: 

 

450 kg 

Tolerancja: +/- 0,5 mm 

Wysokość stołu roboczego: 930 +/- 20 mm 

 

 

Opcje: 

 
 511 LAM-S 515 LAMe 520 LAMe 548 LAM 

Odniesienie do przekątnych 

cięć 

 

● ● ● ● 

Element grzewczy HP ● ● ● ● 

Dwa niezależne elementy 

grzewcze 

 ● ●  
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Automatyczne cięcie po 

przekątnej 

 

   ● 

Szybkie wyłączenie 

wentylatora 

● ● ● ● 

Manualne cięcie PVB za 

pomocą ostrza 

 

Opcjonalnie    

Automatyczne cięcie PVB za 

pomocą ostrza 

 

 ● ● ● 

Funkcja mostu 

pozycjonującego 

 

 Jedno po 

drugim 

(pojedyncze 

wejście) 

Związany ze 

schematem 

cięcia 

 

Związany ze 

schematem 

cięcia 

 

Komputer osobisty  ● ● ● 

Optymalizator 

 
 
 

Opcjonalnie ● ● 

Połączenie internetowe 

 
 
 

● ● ● 

Easy Deletion  Opcjonalnie Opcjonalnie  

Usuwanie miękkie powłoki    Opcjonalnie 

Automatyczne cięcie, łamanie, 

marginesu min. = 20 mm 

 

  ●  

Automatyczne cięcie, łamanie, 

odłączanie marginesu min. = 

20 mm 

 

   ● 

Automatyczna rotacja 

 
 
 

  ● 

Focuser / koncentrator 

 
 
 

  ● 

Element grzewczy typu combi 

+ HP 

 

   ● 

 

 
 
 


