
Przewaga dzi ki do wiadczeniu !
Przedsi biorstwo Joos urzeczywistnia perfekcyjno  w budowie pras od ponad 80 lat z du ymi sukcesami.

Rz d istotnych technicznych innowacji i impulsów w budowie pras wywodzi  si  z tej firmy.

Od pocz tku obowi zywa  najwy szy nakaz, by wytwarza  tylko wysokojako ciowe wyroby, które odpowiadaj
najwi kszym wymaganiom praktyki w zakresie

- ekonomiczno ci,
- komfortu obs ugi,
- bezpiecze stwa,
- niezawodno ci.

Je li obecnie ró ni producenci wytwarzaj  ró norodne wyroby o ró nych celach, to s  one dobre w sposób
zró nicowany.

eby móc twardo i skutecznie utrzyma  si  na twardo zdobywanym rynku, wa ne jest by klienta przekona  wiedz
o wyrobie.

Wiedza o ró nicach jest tutaj nieodzowna.

Jakie znaczenie ma prasa do okleinowania w stolarni ?

Beleimen

Belegen

Pressen

Wszystkie nast puj ce operacje, jak:
- szlifowanie,
- docinanie pi ami,
- oklejanie w skich powierzchni,
- lakierowanie,
- monta

nast puj  po sobie i przez to s  zale ne od wyniku prasowania.

e prasowanie wp ywa negatywnie na wszystkie dalsze operacje technologiczne i powoduje dodatkowe koszty.
Dobre prasowanie pozwala na bezproblemow  dalsz  obróbk .

Prasy znajduj  si  na pocz tku obróbki elementu i w istotny sposób wp ywaj  na ponoszone koszty
oraz jako  mebla.

Perfekcja w budowie pras
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Zaklejanie

Nak adanie

Prasowanie
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In ynierowie z Joos postawili sobie za cel opracowa  pras  przelotow  o zmiennym zastosowaniu, o ma ym
zapotrzebowaniu miejsca, przydatn  dla rzemios a i rednich zak adów przemys u drzewnego, a przede wszystkim
o korzystnej relacji pomi dzy cen  a osi gami.

Z wyznaczenia okre lonego celu powsta a PRASA PRZELOTOWA DLP. Jest to w pe ni urz dzenie nowej generacji
ród pras przelotowych, których podstawy bazuj  na sprawdzonych elementach pras wysokojako ciowych Joos.

Pras  przelotow  DLP któr  obecnie mo na bez wi kszych inwestycji stosowa  tak e w rzemio le i zak adach
przerobu drewna, firma Joos opracowa a w oparciu o do wiadczenia produkcji przemys owej. Elastyczne
mo liwo ci stosowania i wyj tkowa relacja mi dzy cen  a jej osi gami, czyni  pras  przelotow  Joos szczególnie
interesuj ca.

JOOS typ DLP – prasa przelotowa
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Urz dzenia standardowe :
DLP 100 o powierzchni prasowania 2550 x 1350 mm
DLP 115 o powierzchni prasowania 3000 x 1350 mm
DLP 120 o powierzchni prasowania 3150 x 1350 mm
DLP 135 o powierzchni prasowania 3150  x 1600 mm
DLP 150 o powierzchni prasowania 3150  x 1600 mm

Urz dzenia sk adaj  si  z :
1 sto u do wyk adania z wózkiem do forniru,
1 prasy przelotowej Joos,
1 wyj ciowego przeno nika rolkowego.

Wypróbowany system bezpiecze stwa Joos A.B.S. jest zintegrowany seryjnie, dzi ki czemu unika si  uszkodze
yt grzejnych i prasy.

Wszystkie modele mog  by  wyposa ane, wed ug wyboru, w za adowanie od strony wzd nej lub z boku.

Mo na wybiera  rodzaj nagrzewania – elektryczny, za pomoc  krótkokontaktowych p yt grzejnych lub nagrzewanie
woda wzgl. olejem grzewczym.

Regulacja temperatury przebiega przy nagrzewaniu elektrycznym elektronicznie, za pomoc  czterech czujników
pomiarowych usytuowanych po przek tnej na ka dej p ycie.

Szczególnie interesuj ca jest innowacyjna konstrukcja przeno nika ta mowego sto u i prasy o nast puj cych
zaletach :

Krótka ta ma przeno nika prasy, dzi ki czemu nie wyst puj  znane problemy z rozszerzalno ci , a ponosi si
wyra nie mniejsze koszty.
atwiejsza wymiana ta my, przez co s  mniejsze koszty utrzymania urz dzenia w dobrym stanie

(konserwacji).
Nie ma mo liwo ci przesuwania si  okleiny dzi ki perfekcyjnie synchronicznemu przekazywaniu z
przeno nika odk adczego na przeno nik prasy.
idealna wysoko  robocza 800 wzgl. 850 mm.

W celu u atwienia metody pracy prasa przelotowa Joos jest wyposa ona w stó  odk adczy (do wyk adania) i wózek
do forniru. Odr bnie nap dzany przeno nik ta mowy daje si  indywidualnie taktowa  i u atwia przygotowanie oraz
odbiór elementów.

Gotowe okleinowane elementy s  przejmowane automatycznie przez wyj ciowy przeno nik rolkowy.

Przy opracowywaniu prasy przelotowej Joos DLP powi zano wysok wiadomo  jako ci i Know-how w zakresie
pras do okleinowania i pras specjalnych, tak e obok elastyczno ci zastosowania prasy przelotowej Joos
szczególnie bardzo interesuj ca dla rzemios a i zak adów drzewnych jest relacja cena – osi gi (wydajno )

W celu uzyskania przelotowej linii produkcyjnej – od zaklejania do przejmowania gotowych elementów – prasa
przelotowa Joos DLP mo e by  uzupe niona przeno nikiem z rolkami no owymi oraz nak adark  Joos (np. LAM
Futura), która mo e by :

w wykonaniu 4- walcowym- 2 walce dozuj ce i 2 walce nak adaj ce
w wykonaniu 2 walcowym- 2 walce nak adaj ce
do nak adania jednostronnego lub dwustronnego
o szeroko ciach nak adania do 3000 mm
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Dla kogo DLP ?
- dla korzystaj cych z wielo pó kowych pras i obrabiaj cych wiele ma ych detali i o ró nych kszta tach.
- dla korzystaj cych z pras dwu pó kowych i obrabiaj cych wiele takich samych detali o du ych wymiarach.
- dla u ytkowników pras krótkotaktuj cych z temperaturami roboczymi zmiennie do 130 o C.
- dla u ytkowników standardowych pras jedno pó kowych

Dlaczego DLP ?
Wiele ma ych i ró nego kszta tu detali kosztuje du o czasu za adowczego; powoduje to, i  detale wcze niej

one le  relatywnie d ej w prasie przez co nast puje utrata jako ci; dla zapobie enia tej stracie nie mo na
za adowa  wszystkich pó ek co oznacza nie wykorzystywanie wydajno ci urz dzenia.

Tak wi c albo utrata jako ci albo wydajno ci !
szczególnie przy obrabianiu detali o du ych rozmiarach wyst puj  problemy z handlingiem; czasoch onny
za adunek nie pozwala na osi ganie temperatury prasy wi cej jak 100o C; powoduje to wyd enie czasu trwania
taktu nawet do 4 minut

Efekt: straty czasu i mniejsza wydajno  !
manualny za adunek przy prasie o temperaturze 130o C nie daje mo liwo ci pe nego wykorzystania powierzchni
roboczej do obróbki elementów ma o i rednio wymiarowych (wi zanie kleju w elementach u onych wcze niej);
ponadto czas za adunku i opró nienia prasy istotnie wyd a czas taktu

Efekt: straty czasu i mniejsza wydajno  !
standardowe prasy pozwalaj  na prac  z temperatur  max= 100o C; powoduje to wyd enie czasu zamkni cia
prasy do ca 4 minut; ponadto przygotowaniem materia u do obróbki zajmuje si  zwykle 2 ludzi, których czas pracy
przerywany jest czasami zamkni cia;

  Rozwi zanie !
- wszystkie detale do obróbki rozk adane zostaj  optymalnie na ta mie za adowczej. Dopiero po optymalnym

wykorzystaniu powierzchni ta my za adowczej prasa zostaje automatycznie za adowana. Wszystkie detale
zostaj  równocze nie poddane dzia aniu temperatury. Poprzez mo liwe taktowanie co jedn  minut
(temperatura robocza 130o C ) osi ga si  wydajno  prasy wielo pó kowej ale przy sta ej i wysokiej jako ci
obróbczej.

- problemy za adowcze przy wysoko ci roboczej 850 mm odpadaj ; czas taktu jest równy czasowi zamkni cia
prasy; podczas zamkni cia przygotowywany jest nast pny za adunek; za adunek przebiega równocze nie z
opró nianiem prasy; przy wy szej temperaturze roboczej skróceniu ulega czas trwania taktu.

- czas zamkni cia prasy przelotowej jest tak samo krótki jak prasy szybko taktuj cej; jednak e automatyczny
za adunek i opró nianie urz dzenia powoduj  optymalne i pe ne wykorzystanie czasu pracy

- prasa przelotowa pozwala osi gn  co najmniej podwójn  wydajno  i wysok  jako ; zaoszcz dzony czas
umo liwia ewtl. Przesuni cie pracowników do innych zada JO
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Prasa przelotowa DLP z ladowaniem od szerokiej strony

Wariant A

Prasa przelotowa DLP z ladowaniem od waskiej strony

Wariant B

Nakladarka kleju, szczotkarka do czyszczenia dwustronnego elementu, przenosnik talerzykowy napedzany lub wolnobiezny

Urzadzenia peryferyjne

1. Nakladarka kleju
2. Przenosnik talerzykowy
3. Tasma zaladowcza
4. Prasa
5. Tasma wyladowcza
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