
             Enjeksiyon Ünitesi 
• Kademeli enjeksiyon hız/basınç/pozisyon/zaman kontrolü
• Kademeli ütüleme/basınç/hız ve zaman kontrolü
• Kademeli mal alma hız/basınç/pozisyon ve zaman kontrolü 
• Çift silindir tahrikli enjeksiyon sistemi(simetrik yağ devreli) 
• PID kovan ısı kontrolü 
• Plastikleme geri basınç kontrolü (PLC'den)
• Geri Emiş fonksiyonu 
• Otomatik ocak temizleme fonksiyonu 
• Yüksek torklu hidrolik motor ile etkili plastikleme kapasitesi
• Soğuk başlama koruma fonksiyonu (vida koruma)
• Mal alma devir sensörü 

         Mengene Ünitesi
• 5 Noktadan çift makas mengene sistemi 
• Mekanik,elektrikli ve hidrolik güvenlik ekipmanları
• Düşük basınç kalıp koruma 
• Çok kademeli kalıp açma/kapama hız/basınç ve 
  pozisyon kontrolü
• Güçlendirilmiş mengene yapısı ve sertleştirilmiş kolonlar ile 
  daha iyi baskı sonuçları ve servis ömrü
• Difransiyel sistem ile hızlı kalıp kapama  
• Otomatik kalıp ayarlama 
• Farklı itici hareket modları
• Otomatik merkezi yağlama 



             Kontrol Ünitesi 
• Japon 10” renkli LED Kontrol Ekranı 
• Kalıp data kaydı (100 kalıp) 
• Çoklu dil seçeneği 
  (Türkçe, İnglizce, Rusca , Arapça, Portekizce, İspanyolca)
• Kolay Kullanım
• Mengene kapama-enjeksiyon ve itici cetvel kontrolü

             Hidrolik Sistemi
• Sessiz ve etkili hidrolik sistem
• Kaynaksız hidrolik sistem bağlantıları 
• Hidrolik oransal kontrol
• Kaliteli,hassas ve uzun ömürlü hidrolik 
  ekipmanlar
• Yağ ısı ve seviye  alarmı 



Hatırlatma: Firma haber vermeksizin aşığada verilen dataları değiştirme hakkını saklı tutar. LUNAR SERİSİ ÖZELLİKLERİ 

Enjeksiyon Ünitesi 

Mengene Ünitesi

Diğer

Hareketli 
Plaka boyutları

Vida çapı 
Mal alma mesafesi
Vida Boy/Çap oranı
Baskı hacmi
Baskı kapasitesi (PS)
Enjeksiyon basıncı 
Ütüleme basıncı
Enjeksiyon hızı 
Enjeksiyon oranı 
Vida dönüş hızı 
Meme dayanma gücü 
Meme ön hareket mesafesi 
Rezistans gücü

Mengene kilitleme gücü 
Mengene açma mesafesi
Kolonlar arası mesafe
Maks. kalıp yüksekliği
Min. kalıp yüksekliği
İtici uzantı sayısı 
İtici gücü 
İtici hareket mesefesi 

Özel pompa basıncı
Standart pompa basıncı 
Makine boyutları
Makine ağırlığı 
Yağ tankı kapasitesi 
Pompa motoru gücü 
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