
Podstawowe zalety sustemu RAPHA Jig
-  Eliminacja przestojów zwi¹zanych z koniecznoœci¹ odszukania w

magazynie    lub wykonania odpowiednich szablonów.
-  Likwidacja kosztów wykonania szablonów ( materia³, czas i robocizna )
-  Likwidacja kosztów zwi¹zanych z utrzymywaniem i zarz¹dzaniem

magazynem szablonów
-  Likwidacja wielu niepotrzebnych cykli roboczych jak: wyszukiwanie

w magazynie odpowiednich szablonów, dostarczenie ich do prasy, odkurzenie
szablonów, pozycjonowanie szablonów na stole, zdejmowanie ze sto³u,
ponowne dostarczenie do magazynu, sortowanie.

-  Standardowe szablony mo¿na u¿yæ tylko okreœlon¹  iloœæ razy!
Po wielokrotnym w³o¿eniu szablonu do prasy jego powierzchnia ulega
wygiêciu co mo¿e doprowadziæ do przesuniêcia siê le¿¹cego na nim
elementu i wadliwe naklejenie folii.

-  Ograniczenie dostawania siê do prasy py³u z MDF, co zawsze ma
m iejsce   przy ci¹g³ej wymianie szablonów.

-  Ko³ki na których nie ma po³o¿onych ¿adnych formatek spe³niaj¹ rolê
wype³niaczy, powoduj¹c bardziej równomierne naprê¿enie folii na ca³ej
powierzchni i zmniejszaj¹c ryzyko powstawania zmarszczek na powierzchni elementu.

perforowana p³yta bazowa chroni dno wanny przed porysowaniem w trakcie wycinania
elementów na stole

¯adnego wykonywania i szukania podk³adek
¯adnego uk³adania i pozycjonowania podk³adek na stole
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Kiloma ruchami rêki uzyskujemy doskona³¹ aran¿acjê sto³u bez zastosowania
tradycyjnych podk³adek  szablonów. RAPHA- to manualny „PIN”, który jest
wielokrotnie tañsz¹ alternatyw¹ dla systemów w pe³ni zautomatyzowanych. Ta
opracowana w firmie RAPHA i opatentowana na ca³ym Swiecie konstrukcja
charakteryzuje siê niezawodnym dzia³aniem i prost¹ obs³ug¹. Konstrukcja
RAPHA- wykonana jest z wysokogatunkowego aluminium lub stali szlachetnej,
a ka¿dy ko³ek posiada na wierzchu warstwê odpornej na wysokie temperatury
gumy zapobiegaj¹cej przesuwaniu siê frontów podczas ruchu sto³u i w momencie
aktywacji pró¿ni. Precyzyjne wykonanie gwarantuje bardzo ³atwe i szybkie
u³o¿enie frontów na stole za³adowczym. Czas przygotowania wsadu niewiele ró¿ni
siê od tego jaki uzyskujemy przy zastosowaniu automatycznych systemów „PIN”.
W systemach automatycznych, fronty nale¿y precyzyjnie pozycjonowaæ na
wystaj¹cych ko³kach aby nie znajdowa³y siê one zbyt blisko krawêdzi frontu. W
systemie RAPHA- jednym ruchem rêki wzd³u¿ krawêdzi frontu pozycjonuje siê
ko³ki. Czas trwania obu operacji jest bardzo zbli¿ony. Aby sprostaæ ró¿norodnym
potrzebom poszczególnych producentów PIN oferowany jest w wysokoœci 12 i
15mm.
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DOSTAWA
- iloœæ pinów w zale¿noœci od potrzeb
- 1 p³yta bazowa – piny „trzymaj¹ siê” tylko na odpowiednim materiale

( nie trzymaj¹ siê na aluminium!) Dziêki perforacji p³yty bazowej
zwiêksza siê wydajnoœæ pró¿ni.

Dla najwy¿szej jakoœci foliowanych elementów 3D.
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