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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MULMA 16STR 
 
Αυτόματο συγκρότημα διαμόρφωσης οικοδομικού χάλυβα από ευθύγραμμες βέργες. 
Οδηγούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

 
Αποδεκτές διάμετροι από 
ευθύγραμμες μπάρες 
(τεμάχια τροφοδοσίας) 

3  ∅8 2 Ø12 1 Ø14 1 Ø16 

(για βέργα τύπου650N/MM²) 

Ισχύς : 11.5 Kw 
Ταχύτητα προώθησης: 90m / min. 
Ταχύτητα κάμψης γωνίας 1050° / sec. 
Μέγιστη γωνία κάμψης : 180o 

Μέγιστο αποδεκτό μήκος: 14000 mm 
Ελάχιστο αποδεκτό μήκος: 50 mm 
Ακρίβεια γωνίας : ± 1o 

Ακρίβεια μήκους : ± 1 mm 
Διαστάσεις Κύριας Μηχανής              
(Μ x Π x Υ ): 

12 x 1.80 x 2 

Βάρος: 3000KG 
Συνολικός χώρος εργασίας  
(Μ x Π ): 

26 x 6.5 m 

*Τα ανωτέρω στοιχεία μπορούν να τροποποιηθούν από την «ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ» χωρίς προειδοποίηση* 
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Το συγκρότημα MULMA 16STR, διαθέτει για την λειτουργία κύριους και βοηθητικούς 
μηχανισμούς:  
Α) Κύριοι Μηχανισμοί: 

1. Σύστημα προώθησης 
2. Σύστημα κάμψης 
3. Σύστημα κοπής 
4. Σύστημα προώθησης μετά την κοπή  
5. Καναλέτα συγκράτησης ευθύγραμμων και διαμορφωμένων βεργών  
6. Χειριστήριο  
7. Υδραυλική μονάδα  
8. Ηλεκτρολογικός πίνακας 

Β) Πρόσθετος εξοπλισμός : 
1. Πάγκος τροφοδοσίας ηλεκτροκίνητος 5 θέσεων   
 
 

Α.1. Κεφαλή προώθησης και κοπής  
Η κεφαλή προώθησης και κοπής των ευθύγραμμων βεργών διαθέτει τέσσερα 
μεταλλικά οδοντωτά ράουλα προώθησης, που κινούνται με υδραυλική πίεση ελαίου και 
βρίσκονται πριν από το σημείο κοπής. Πάνω από τα μεταλλικά ράουλα υπάρχουν 
ελεύθερα μεταλλικά και πλαστικά ράουλα. Στο πίσω μέρος του ενός ελεύθερου 
μεταλλικού ραούλου, είναι τοποθετημένη η παλμογεννήτρια μέτρησης μήκους 
(encoder).  
 Η κοπή των βεργών γίνεται με υδραυλική πίεση. 
Η τροφοδοσία των βεργών γίνεται χειροκίνητα. Τοποθετώντας τις άκρες των βεργών 
πάνω σε ένα κινητό κλείστρο, αυτό μετακινεί πλευρικά τις βέργες προς τα ράουλα 
προώθησης με τη βοήθεια του βραχίονα. 
Τα -προς κοπή και διαμόρφωση- τεμάχια τα οποία προέρχονται από μία βέργα, μπορεί 
να είναι ίδιου ή διαφορετικού μήκους και σχήματος . Αυτό, μπορεί να το επιλέξει ο 
χειριστής μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Στην περίπτωση που τα μήκη των 
βεργών είναι διαφορετικά, υπάρχει η δυνατότητα επιλογής και διαφορετικού διαδρόμου. 
 
Α.2. Σύστημα Κάμψης 
Το σύστημα κάμψης βρίσκεται σε απόσταση από το σημείο κοπής και  διαμορφώνει  
σχήματα μεγάλου μήκους και στα δύο άκρα.  
 O δίσκος κάμψης περιστρέφεται αριστερά-δεξιά με servomotor. Πάνω στο δίσκο, 
τοποθετείται ο πλευρικός πείρος κάμψης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα  να μετακινηθεί 
προς το κέντρο του δίσκου ή να απομακρυνθεί προς την περιφέρεια του δίσκου, 
ανάλογα με τη διάμετρο που επεξεργάζεται . 
Στο κέντρο του δίσκου τοποθετείται πύρος διαμόρφωσης. 
Το σύστημα κάμψης έχει τη δυνατότητα να ανεβο-κατεβαίνει, με τη βοήθεια 
υδραυλικού εμβόλου, για την επίτευξη παραγωγής σχημάτων δεξιόστροφα ή 

Παροχές : 
- Ηλεκτρική Παροχή :  11,5 KW 
- Παροχή Πεπιεσμένου Αέρα: 8 Bar 
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αριστερόστροφα.  
 
Α.3. Καναλέτα συγκράτησης ευθύγραμμων και διαμορφωμένων βεργών 
οικοδομικού χάλυβα 
Η καναλέτα διαθέτει: 
Πνευματικό μηχανισμό συγκράτησης και ελευθέρωσης . 

 
Α.4.  Χειριστήριο  
Το χειριστήριο είναι ανεξάρτητο από το  μηχάνημα και στο εσωτερικό του  χειριστηρίου 
είναι τοποθετημένο το βιομηχανικό PC. 
Στην πρόσοψη του χειριστηρίου είναι προσαρμοσμένα τα μπουτόν χειροκίνητων 
εντολών, η οθόνη αφής. 
Κατά την φάση προγραμματισμού, στην οθόνη αναπτύσσεται το σχήμα όπως ακριβώς 
αυτό θα εκτελεστεί κατά την παραγωγική διαδικασία και ο χειριστής μπορεί να το 
αποθηκεύσει στην μνήμη του υπολογιστή σε περίπτωση που επιθυμεί να το 
χρησιμοποιήσει σε μελλοντική εκτέλεση παραγωγής.  
Επίσς υπάρχει δυνατότητα Online παρακολούθησης και διάγνωσης βλαβών του 
ηλεκτρονικού συστήματος της μηχανής.  

 
Τρόποι προγραμματισμού:  
α) από την οθόνη  
β) με χρήση USB memory stick  
γ) απευθείας από τη μνήμη το υπολογιστή   
 
Α.5. Υδραυλική Μονάδα 
Η υδραυλική μονάδα διαθέτει αντλία ειδικής κατασκευής (για τέτοιου τύπου 
μηχανήματα). 
 
 
Α.6. Ηλεκτρολογικός Πίνακας 
Ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι τοποθετημένος πάνω στο μηχάνημα, στον οποίο είναι 
συναρμολογημένα όλα τα ηλεκτρολογικά υλικά.  Τα ηλεκτρολογικά υλικά είναι της 
εταιρείας ΑΒΒ & Schneider. 
 
Βοηθητικός Εξοπλισμός 
 

Β1 Πάγκος τροφοδοσίας ηλεκτροκίνητος 5 θέσεων   
Ο πάγκος τροφοδοσίας είναι ηλεκτροκίνητος και δέχεται τις ευθύγραμμες βέργες προς 
επεξεργασία. 
 
 
 
�Μαζί με τον κυρίως εξοπλισμό, η «ΓΑΛΑΝΟΣ ΑΕ» παραδίδει στον πελάτη συλλογή εργαλείων καθώς 
και ορισμένα αναλώσιμα ανταλλακτικά  

 


