
Uzunlamasına Kesme Otomatı

SGA-M / SGA-US

Otomobillerde kullanılan emniyet kemerleri için,
Sıcak kesim veya ultrasonik kesim ile



Jakob Müller AG, Frick
CH-5070 Frick Switzerland

Tel +41 62 8655 111
Fax +41 62 8655 777

www.mueller-frick.com

Rep.:

SGA-M / SGA-US

905 61 044  tr  04/05

Copyright © 2004 by Jakob Müller AG, Frick
CH-5070 Frick Switzerland

İsviçrede basılmıştır. Her hakkı mahfuzdur.

İmtiyaz sahibinin yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, 
tercüme veya bilgisayar diline çevirilemez.

Resimleri ve verileri içeren, bu katalog yön gösterici olarak dikkate alınmalı, 
sözleşmeye baglantılı degildir.

Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Konsepti
SGA-M ve SGA-US uzunlamasına kesme otomat-
larımız özellikle otomobillerde kullanılan emniyet
kemerlerinin konfeksiyonu için tasarlanmışlardır.
Otomobil sektörü için imalat yapan endüstri dalının
ürün nitelikleri ve güvenirliği açısından tutturması
gereken yüksek standartlar bu makineler ile
kolaylıkla yakalanır. Makinelerimiz modüler
yapılarından dolayı çok yönlü kullanıma elverişlidir.
Kemerler özel bir sistem ile işaretlenerek, uzunla-
masına kesilir ve istiflenirler. Özel kesim sayesinde
işlem sonunda yuvarlak kenarlar oluşturulmaktadır.
Bant içerisinde önceden işaretlenmiş hatalı bölgeler
otomatik olarak kesilir ve tahliye edilir.

Önemli Özellikleri
– Otomobil yan sanayinin gereklerini mükemmel bir 

şekilde yerine getirebilecek donanım
– Çok iyi fiyat/performansı ilişkisi
– Son derece rahat kullanım ve kolay servis imkanı
– Yüksek verimlilik
– Çok yönlü kullanım imkanı
– Güvenilir fonksiyonlar
– Ürün parametrelerinin kayıt edilebilmesi özelliği 

sayesinde kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yeni 
mamul için gerekli ayarların yapılabilmesi 

– Daha hızlı ve hassas çalışan servo tahrikli bant 
taşıma sistemi

– Elektronik uzunluk ölçümü
– Artık tahliyesi ile donatılmış özel kesim sistemi
– İstediğiniz anda makine üzerinde değişiklik ve

ilaveler yapabilirsiniz

Makine Kumandası
Aşağıdaki program fonksiyonları ile donatılmış, kolay
kullanımlı dokunmatik ekrana sahip SPS kumandası:
– mm cinsinden uzunluk belirleme özelliği
– Adet belirleme seçeneği
– İşaretlenecek yerlerin ve bant uzunluklarının 

programlanması
– 1000 i aşkın ürün için veri tabanı
– Hata tespiti için otomatik sistem, makine 

durduğunda ve hatalarda bildirimde bulunur
Programlamanın ardından makine 5 adet ışıklı
düğme ile kumanda edilmektedir

Modellerimiz
SGA-M
– 250 ila 4500 mm arası uzunluklardaki kesimler 

için
– Standart olarak özel şekilli sıcak kesim bıçakları 

ve düzleme ünitesi, opsiyon olarak ultrason kesim 
ünitesi

– Takip eden işlemler için emniyet kemeri istifinin 
büyük çalışma masasına kaydırılmasını sağlayan 
özel sistem

SGA-US
– 250 ila 2000 mm arası olan daha kısa kesimler 

için
– Kısa zamanlamalı kesimler için ultrasonik kesim 

ünitesi
– 800 mm uzunluğa kadar olan kesimlerde istif 

şeklinde, 2000 mm uzunluğa kadar olan kesimler-
de ise bir dirsek üzerine aktarım

Opsiyonlar
– Rulo üzerindeki ürünler için özel bölme
– J-Box sayesinde üretimi durdurmadan rulo 

değişimi yapılabilir
– Metal detektörü
– Kaplama folyosu ile işaretleme tertibatı, 2 satırlık 

delikli veya rakamlı/harfli işaretleme için 
– Entegre termik transfer presi LP1500

Teknik Veriler
Bant ebatları
Bant genişliği azami 55 mm
Bant kalınlığı azami 2 mm
Üretim Performansı
SGA-M 3000 mm'lik kesimde yaklaşık

7 san. adımlama zamanı
SGA-US 300 mm'lik kesimde yaklaşık

3,5 san. adımlama zamanı
Şebeke Bilgileri
Elektrik sarfiyatı 5,0 kW
Elektrik şebekesi 3 x 400 V+N+PE / 50 Hz
Basınçlı hava 6 bar
Ebatlar SGA-M SGA-US
Genişlik 6480 mm 2000 mm
Derinlik 1480 mm 1250 mm
Yükseklik 2150 mm 2200 mm

(+400 mm sürgülü kapı için)


