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HӋ thӕng thӫy lӵc máy ép 1500TҨN
(Long plate Hydraulic Pressing 1500TON)
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HPU-1500TON
Tͩi ́u hoá công ngh͟
HPU-1500 TON là hӋ thӕng thӫy lӵc vұn
hành máy chҩn tole theo phѭѫng dӑc.
Quy cách chҩn : Lӵc ép ÿҥt tӟi 1500 Tҩn
và ÿѭӧc thiӃt kӃ có thӇ vұn hành tӟi 2000
Tҩn.
Vͳi nguyên lý thùy lΉc này có th͛ ng
dùng cho nhi͙u lo̹i máy thͿy lΉc có tính
năng t́˿ng tΉ ( Ép / c͇t / n͇n ...)
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Ép / Dұp /Chҩn...
TiӃt kiӋm năng lѭӧng.
Lӵc tác ÿӝng cӵc lӟn, tiӃt kiӋm không
gian..
ChӃ ÿӝ hoҥt ÿӝng linh hoҥt vӟi chӃ ÿӝ tay
(Hand mode) và tӵ ÿӝng kiӇm soát an
toàn thông qua cҧm biӃn vӟi PLC .
HӋ thӕng cҧm biӃn quang (photoelectric
sensors) giám sát hӋ thӕng làm viӋc an
toàn và chính xác.
Ĉӝng cѫ truyӅn ÿӝng hoҥt ÿӝng vӟi ÿiӋn
áp 3 pha 380V-50Hz.
ThiӃt bӏ ÿiӅu khiӇn hoҥt ÿӝng vӟi các thiӃt
bӏ thӫy lӵc tӯ hãng nәi tiӃng EATONVICKERS (USA).

Chúng tôi có th͛ thi͗t k͗ ch͗ t̹o toàn bͱ h͟ thͩng C˿ khí - ThͿy LΉc - TΉ Ĉͱng theo tng ng
dͽng cͽ th͛ , phù hͻp vͳi quy trình s̻n xu̽t cͿa tng nhà máy.Mang l̹i sΉ tͩi ́u hóa v͙ kΏ thuͅtcông ngh͟ và chi phí- ch̽t ĺͻng.

Thông sӕ kӻ thuұt:

Tҧi trӑng xilanh (04 cây )
Kích thѭӟc xilanh : Pis x Rod x Stroke
(mm)
Nguӗn thӫy lӵc : 4 Bѫm-3 cҩp tӕc
ÿӝ
ThiӃt bӏ thӫy lӵc chính :
Lѭu lѭӧng nhanh nhҩt (Lpm)
Lѭu lѭӧng thҩp nhҩt (Lpm)
Lѭu lѭӧng trung bình (Lpm)
Áp suҩt khi ÿi nhanh (Bar)
Áp suҩt lӟn nhҩt hoҥt ÿӝng (Bar )
Áp suҩt lӟn nhҩt hӋ thӕng (Bar)

14 Tҩn ( 3,500 kg/cây)
480/350/600 - Bore 590mm.
2 Bѫm Piston / 2 Bѫm cánh gҥt
EATON-VICKERS /INTERNORMENT
1200 LPM
110 LPM
800 LPM
60-80 Bar
215 Bar.
280 Bar.

HPU-1500TON

TRUNG DUC INDUSTRIAL CO.,Ltd.
ADD: 166/3 Trҫn văn Dѭ | P.13 | Q. Tân Bình | TP.HCM
Tel: (+84 8) 6299 6837 | Fax: (+84 8) 6299 6836
Website: www.tdico.com.vn
Email: info@tdico.com.vn

TDICO.,Ltd
www.tdico.com.vn

