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Dynma VK011 STD 
Model "VK-011" är en självjusterande elektromekanisk press för fastspänning av rektangulära möbeldetaljer. 
Manuell laddning och urlastning av möbeldetaljer, och ett pressystem som klämmer möbeldetaljerna i två 
vinkelräta riktningar (X och Y). 
 
ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER 
Elektromekanisk press med manuell betjäning. Dess korsade pressytor gör att du snabbt kan montera möbler 
utan föregående justering. 
 
Dess kulskruvar och linjärstyrningar ger dig en bra presshållfasthet och hög stabilitet. 
 
Plattformen och kolonnen ska vara gjorda med korsade stålstycken och täckta med glidpolyeten. Med 2.000 kg 
utvecklad styrka och elektroniskt styrd. 
 
På skärmen kan operatören välja tryckläge (det finns 6 tillgängliga), arbetar med eller utan tidscykler, och den 
vertikala och horisontella tryckstyrkan oberoende av varandra. 
 
MASKIN DRIFTSCYKEL 
Driftscykeln är uppdelad i följande steg: 
 
Förmontering 
Efter manuell förmontering av de olika panelerna som utgör möbeldetaljen måste operatören sätta in den på 
pressramen och mot sidostödet, som syftar till att rikta in den längs maskinen så att det rörliga elementet och 
sensorerna kan utföra sin funktion korrekt. I detta skede ska operatören använda kontrollpanelen för att 
konfigurera alla väsentliga parametrar för korrekt pressning av möbeldetaljen (klämkraft, pressvaraktighet, typ av 
drift osv.). 
 
Närmande av presselementen 
Med styrspaken på kontrollpanelen samtidigt som du trycker på säkerhetsknappen kommer operatören att föra in 
den vertikala spännplattan och den rörliga ramen tills sensorerna känner av möbelenheten och automatiskt 
hindrar dem från att förflytta sig (med en separation av cirka 300 mm kvar). 
 
Pressning 
Tryck på "Start" -knappen starta klämsteget med den synkroniserade förskjutningen av den rörliga ramen och 
den vertikala plattformen. På detta sätt är möbeldetaljen fastsatt på sidorna av tvärstyckena och vertikalt mellan 
den vertikala plattformen och den nedre tvärstycket. 
 
** Press utrustade med fotocellbarriär (Option) 
Närmandet och pressoperationen utförs automatiskt efter att operatören tryck på "Start"-knappen. 
 
Utmatning 
När den programmerade trycktiden har passerat eller operatören trycker på "Start" igen, återgår den rörliga 
ramen och den vertikala plattformen från möbeldetaljen för att låta den släppas ut. 
 
Säkerhetsanordningar 
"CE" -standarder tillämpade som föreskriver införlivande av fotocellbarriärer kategorin "4" för detektering av 
förekomst av kropp på framsidan av pressen. Fast skydd bak- och nödstoppsanordningar som är förknippade 
med två säkerhetsreläer. 
*** För maskiner utan optionen "Fotocellbarriär" används alla rörelser med "tvåhandsäkerhet". 
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TEKNISKA DATA DYNMA VK-011 

- Trycket styrs elektroniskt av inverter. 

- Kraftig plattform för vertikal pressning med sju konstruktionsrör. (150x50mm). 

- Kraftig plattform för sidopressning med sex konstruktionsrör. (150x50mm). 

- Plattformarna korsar varandra. 

- Tryckgräns 1500 kg (lateral) 2000 kg (vertikal). 

- Max. Arbetsstorlekar: 2600×1350×700mm. 

- Lättanvända kontrollpanelen med en joystick för snabb tryckjustering. 

- PLC som gör att du kan välja 6 trycklägen. 

- Trycktid som styrs av timer för att öppna automatiskt. 

- Tvåhandsgrepp under pressning. ( Enhands grepp som option ). 

- Rörelsehastighet 40mm / sek. 

- I enlighet med CE-säkerhetsnormer. 

- Instruktions- och underhållshandbok. 

 

OPTIONER 
 Optisk säkerhetsbarriär. 
Säkerhetsanordning med fotoceller på framsidan och nät på 

baksidan (ersätter tvåhandsgrepp under pressning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luftkuddebord 
Luftkuddsbord för enkel skjutning av möbler i pressen. 

MAX 2600mm 
 


