
DE PARKLAND TC45 SERIE R IS EEN AUTOMATISCHE MACHINE DIE SPECIAAL ONTWIKKELD 
IS VOOR HET SNIJDEN VAN GROTERE DIAMETERKERNEN EN VOOR KLANTEN DIE OP ZOEK 
ZIJN NAAR EEN HOGE KWALITEIT EN EEN NAUWKEURIGE AFWERKING MET EEN MINIMALE 
TUSSENKOMST VAN DE BEDIENER.

Kunststof
Karton

Kernsnijmachine



De Parkland TC40 Serie R is een automatische machine die de beste 
snijkern biedt met slechts minimale inbreng van de bediener, waardoor 
een nauwkeurige, zeer gepolijste, braamvrije afwerking van de kern 
wordt bereikt. De machine beschikt over zowel een statisch mes als een 
aambeeld om een verbronsde, vrijwel stofvrije afwerking van de kern 
te verkrijgen. Instelling door de bediener is niet meer nodig omdat het 
mes zelfzoekend is en een signaal naar de processor stuurt wanneer 
het in aanraking komt met het aambeeld om te bevestigen dat de 
snede is gemaakt. Automatische indexering van het mes zorgt voor een 
scherpe rand voor optimale snijkwaliteit en levensduur van het mes. 
Extra functies, snelle en eenvoudige instellingen voor verschillende 
kerndiameters en wanddiktes, en de mogelijkheid om zowel kartonnen 
als kunststof kernen te snijden, maken dit model ideaal voor de gebruiker 
van middelgrote tot grote volumes. Optionele kernlaadsystemen 
kunnen bij aankoop of achteraf worden toegevoegd voor volledige 
automatisering om de snijcyclus constant te laten uitvoeren.

MACHINE HOOGTE BREEDTE LENGTE

TC45/60 1730mm (68”) 930mm (36-5/8”) 3070mm (10’1”)

TC45/80 1730mm (68”) 930mm (36-5/8”) 3570mm (11’9”)

TC45/100 1730mm (68”) 930mm (36-5/8”) 4070mm (13’4”)

TC45/120 1730mm (68”) 930mm (36-5/8”) 4570mm (15’0”)

- Bovenliggende kernen variëren van 200 mm (8”) tot 3000 mm (118”)
- Kernafmetingen van 76,2 mm (3”) tot 304,8 mm (12”) ID
- Wanddikte 20 mm (3/4”) op karton en 11 mm (7/16”) op kunststof
- Snelle en eenvoudige aanpassing van kerndiameter
- Nauwkeurige snijlengte met indexeringsnauwkeurigheid van ± 0,2 mm
- CE-markering volgens de nieuwste gezondheids- en veiligheidsnormen
- Kleuren HMI-aanraakscherm
- Variabele snelheidsregeling voor uiteenlopende kernspecificaties
- Toegang op afstand via ethernetverbinding
- Wereldwijd ondersteuningsnetwerk van Rockwell Automation
- Automatische meetinstallatie voor bovenliggende kernen
- Pneumatische koppelhouder voor het grijpen van de kern
- Meerdere snijlengtes voor dezelfde bovenliggende kern

- Spannungsversorgung: 380/440 V, 50/60 Hz, 3 Phasen, neutral und Masse

- Stromversorgung: 16 A / Phase 

- Luftversorgung: 80 psi / 5,5 bar

- Luftverbrauch: 1 cfm (1,7 m / Std.)

- Langere levenscyclus van het snijmes
- Zeer gepolijste en nauwkeurige snede
-  Vermindert handmatige invoer en vermoeidheid 

van de bediener
- Weinig onderhoud
- Minimale stof en braam na snijden
- Gebruiksvriendelijk
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