
Servo BLISS BRET 2PHS600 

Sme veľmi radi, že vám môžeme predstaviť našu najnovšiu výrobnú jednotku. 

Plne automatizovaná výrobná linka je v procese finalizácie. Spustenie si vyžiadalo 
viac práce, ako sa pôvodne plánovalo, ale výsledok stojí za to vidieť. 

Táto výrobná linka BLISS-BRET obsahuje hydraulický servolis, automatické 
odberné a nakladacie stanice – aby bola zaručená nepretržitá výroba –, tri 
priemyselné roboty, plne programovateľnú striekaciu komoru na mazanie 
polotovarov pred lisovaním a skener na kontrolu hotových výrobkov. . 

 

 

Počas výroby nový hydraulický servo-pohon zabezpečuje hladinu hluku pod 72 dB(A) a spotrebu 
energie výrazne nižšiu, ako bežný hydraulický lis. V závislosti od naprogramovaného lisovacieho 
cyklu sa dosiahne 20 až 35%-tná úspora spotreby energie. 

Lis s kapacitou 6000 kN je vybavený motorizovanými hydraulickými tlmičmi umožňujúcimi strihanie 
plechu bez otrepov a hluku. 

Motorizovaný vozík určený na poloautomatickú a bezpečnú výmenu lisovacích nástrojov je 
nainštalovaný na optimalizáciu času pri zmene výroby. BLISS-BRET tiež obsahuje pneumaticky 
ovládané poklopy na odvádzanie odpadu na centrálny dopravník, ktorý prechádza rámom lisu. 
Napokon, pre optimálnu dostupnosť počas údržby sa BLISS-BRET rozhodol pre inštaláciu veľkej 
plošiny okolo hydraulickej jednotky; na plošinu boli inštalované taktiež elektrické rozvádzače, ako 
aj chladiaci systém. 



Priemyselné roboty sú vybavené automatickým systémom výmeny chápadla. Použitím 
premysleného nastavovacieho systému uchopovačov, bol počet uchopovačov značne redukovaný. 
Tieto pneumatické motorizované systémy umožňujú, že rovnaké uchopovače môžu byť použité pre 
rôzne výroby. 

  

Pred operáciou lisu prechádzajú polotovary mazacím tunelom. Parametre, ako je hrúbka olejového 
filmu a oblasti mazaného plechu, môžu byť naprogramované tak, aby umožnili optimalizovanú 
spotrebu oleja. Použitie odparovacích olejov v malých množstvách znižuje čas a náklady na čistenie 
vyrobených dielov. Tunel je vybavený odsávačom olejovej hmly, ktorý po jej prefiltrovaní odvádza 
len čistý vzduch. 

Obsluha zariadenia môže tiež naprogramovať vzorkovaciu frekvenciu produktov pre kontrolu. Po 
lisovacom cykle sú tieto produkty robotom umiestnené na kontrolný stôl. Skener vybavený 
laserovou technológiou naskenuje konečný produkt a upozorní na chyby, ktoré môžu naznačovať 
nesprávne nastavenie alebo poškodenie lisovacieho nástroja. 

Pre viac informácií o našich produktoch: sales@bliss-bret.sk 

www.bliss-bret.com 
 


