
Poptávkový formulář pro dopravníky
přímý 1x lomený 2x lomený

Tvar skříně dopravníku:

Zákazník:

Adresa:                                                                                            počet kusů:

Obráběný materiál:

Běžná ocel                      Vysokolegovaná ocel                    Kalená ocel                        

Litina                                Neželezné kovy                              Žáruvzdorná slitina         

Plast                  

Kombinace materiálu        

Kontaktní adresa:
ASTOS Machinery a.s., Selbská 18, 352 01 Aš

Tel.: +420 354 401 034, +420 354 401 032, +420 354 401 065, E-mail: sales@astos.cz

Provozní hodiny:

Jednosměnný provoz                                                      Plánované provozní hodiny:                                          hod/denně

2 směnný provoz                                                               Více směnný provoz                                                          

Umístění dopravníku v technologii:

Ve stroji                                                            Podél stroje                       

Za strojem                                                       Pod úrovní stroje:     v podlaze               ve sklepě     

Typ stroje a technologie obrábění:

Soustruh                                          Vrtačka                                     Vyvrtávačka                 

Frézka                                               Bruska                                       Obráběcí centrum      

Tvářecí stroj                                     Laser                                          

                                                                Pila                    
Jiný typ stroje:

Výrobce stroje:                                                               Rok výroby:

šířka pracovní plochy

šířka skříně



Tvar přepravovaného materiálu:                                                                                                                                                    *všechny rozměry uvádějte v mm

Vinuté třísky dlouhé / krátké Spirálové třísky Elementární třísky

max. Ø                       min. Ø délka x výška x šířka délka x výška x šířka

max. délka max. délka max. délka

min. délka min. délka min. délka

množství v % množství v % množství v %

Údaje o odřezcích, odstřižcích nebo kusovém materiálu: Množství přepravovaného materiálu:

Teplota max:                                                              °C kg/h:

Hmotnost:                                                                  kg m3/h:

Převodovka: Ostatní vybavení:

zleva                                                                zprava  Přetěžování zařízení           
Napětí:                                        V                   Frekvence:                         Hz    Bezpečnostní vypínač        
Systém:                                                                       IP 54: Ostatní:

Sběrná nádrž chladící kapaliny:

Umístění nádrže:

zleva                                 zprava  

Druh chladící kapaliny:                                                         čerpadlo   

olej                                   emulze                                Kapacita:                       1/min                                   Tlak:                         bar

Místo instalace dopravníku(nebo jeho části)

Vytápěná hala                                                                                                                     Venku pod přístřeškem                      

Nevytápěná hala                                                                                                                Venku volně -  bez přístřešku          

                        V případě vypadávání skupiny  (např. odstřižky od lisů) je nutné uvést množství a velikost materiálu, 
                        který vypadne pohromadě.

Okuje Odřezky Jiné (popsat)

max. Ø                         min. Ø délka x výška x šířka

max. délka max. délka

min. délka min. délka

množství v % množství v %

Kusový materiál Chuchvalce třísek - stužkové smotané

délka x tloušťka x šířka max. Ø                                           min. Ø

max. délka max. délka

min. délka min. délka

množství v % množství v %

POZOR!


