GUILHOTINA

PDC / PDC-NC

PDC – Opções para cada tarefa de corte
A PDC de corte electro-mecânico é uma versão mais forte da linha MHSU e oferece
um maior desempenho graças ao seu design robusto e à sua transmissão "DUO-CUT".

Motorized shear PDC

Motorized shear PDC -NC

Padrão - Tipo PDC

Extensão - Tipo PDC-NC

A PDC de corte electro-mecânico foi projetada
para processamento de chapas e plásticos.

O tipo de guilhotina motorizada
tecnicamente baseado no PDC.

É uma versão mais forte da linha MHSU. O design
mais robusto e rígido da mesa e estrutura, bem
como o acionamento "Duo-Cut" com dois motores
proporciona uma capacidade de corte melhorada,
mantendo os muitos méritos funcionais da MHSU.

Com um medidor de posicionamento NC integrado e
um suporte de chapa controlado pneumaticamente, o
PDC-NC oferece um extenso equipamento padrão e um
design atraente que, em conjunto, leva a uma
atualização significativa em comparação com o PDC.

Com o auxílio de novas técnicas de design,
podemos oferecer um produto testado que
incorpora tecnologia de ponta.

O que você obtém aqui é tecnologia de ponta e design
superior que atende plenamente às suas altas
necessidades.

PDC-NC

é

Equipamento Standard
PDC

PDC-NC
Esbarro posterior NC
POS 100 with 9-step program, 6 - 750 m

Esbarro manual 750 mm
-

Contador de cortes

Dispositivo calcador com calcadores de borracha dura para proteger chapas
polidas
Ajuste de folga manual de lâmina, dos dois lados
Braço Estensão de Angulo , direito, com rasgos em T e escala 1,000 mm
2 braços de suporte da chapa com rasgos em T e escala 1,000mm
(3 braços de apoio, com um comprimento de
trabalho de 4.000 mm)
Mesa com placas de aço inoxidável intercambiáveis com alças embutidas
Lâmina de aço, dois gumes
Interrutor seletor para corte simples ou for single and continuous stroke
Accionamento bilateral de
2.000 mm
Suporte de chapa controlado
Pneumaticamente para a frente um
separador de chapa max. 750 mm,
opcionalmente para trás sem separador de
chapa

-

-

Obligatory CE safety package
Foot switch
Anchor plates incl. dowels

Equipamento Especial
PDC
Segurança

Laminas
Outros

Pacote obrigatório de segurança CE
para máquinas standard :
Guardas posteriores através de 2feixes de barreiras elétricas e incl.
Barreiras físicas laterais
(não é mais necessário requerer
quando encomendar suporte de
chapa ou esbarro opcional)

PDC-NC

Incluído no equipamento standard

Lâminas projetadas para aço inoxidável, em vez de lâminas standard
- Zona de corte iluminação LED
- Dispositivo pneumático
- Contador de cortes (com POS 100 incl.)
- Carrinho de empilhamento de chapas, para frente ou para trás
- Suporte de chapa see p. 7 nos esbarros

Esbarros

see p. 7

Mesas

see p. 7
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Os acessórios certos para cada tarefa
A guilhotina Schröder já é por si só um ganho de produtividade em comparação com
o seu equipamento antigo. Graças às inúmeras opções, esta máquina pode ser usada
para todo o tipo de trabalhos e empresas.
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Material to the front

Material to the back

Table with exchangeable stainless
steel plates with recessed grips [8]
and extended angle gauge on the
right with scale incl. lateral flip
gauge on linear guide [9]

Descrição Técnica do Sistema de suporte de
chapa
1 Material de corte
2 Despositivo de suporte
basculante
3 Cilindro
4 Medidores
5 Ferramenta de corte
6 Travessão
7 Separador de chapa

Alta rigidez já faz parte do seu equipamento padrão
A Guilhotina PDC baseia-se na construção soldada rígida
sem torção e uma unidade “DUO-CUT” com dois
poderosos motores dinâmicos. A alta rigidez estática e
dinâmica é garantida graças a componentes chave
robustos, tais como o feixe de corte, mesa de suporte de
chapa, quadros laterais e unidades de acionamento
principais.
As guias de corte plano foram generosamente projetadas
para contar tampas deslizantes especiais robustas e
resistentes ao desgaste. Esta cobertura deslizante livre de
manutenção garante orientação e características de
amortecimento ótimas.

Opções de medidores para melhor manipulação
Tanto o PDC quanto o PDC-NC são capazes de processar vários tipos de chapas. Nós
fornecemos opções de calibre adequadas aos seus requisitos individuais.

Suporte de chapa para a frente , controlada
pneumaticamente, incl. sheet shute 750 mm or
rather 1,000 mm

Opcional: Suporte de chapa na
parte de trás, controlada
pneumaticamente, para extensão
de bitola até 1.000 mm,
suportando largura 750mm

Manómetro NC posicionamento POS 100 com

Esbarro manua

programa de 9 etapas 750 ou, opcionalmente, de
1.000 mm

Opcional para PDC e PDC-NC: ângulo de extensão (direita ou
esquerda) com sistema eletrônico de medição de comprimento
incl. batente lateral na guia linear

Opcional: Esbarro manual, ajustável da parte frontal,
com leitor digital

Suporte de chapa eficiente
O suporte da chapa segura a chapa para cima e
conduz a mesma na posição horizontal para o
medidor. Após um corte bem sucedido, a chapa será
depositada na parte de trás ou na frente.
Controle de software POS 100
O medidor traseiro está contido na configuração
standard e pode ser ajustado manualmente. O
mecanismo de manivela moderno, de baixa fricção e
quase sem desgaste assegura altas capacidades de
corte com o mínimo de esforço. Opcionalmente, o
operador pode adquirir o software POS 100.

Este software permite um ajuste motorizado do
esbarro traseiro e, assim, acelera o processo de
operação. Possui um programa de 9 passos capaz de
controlar comprimentos até 750 mm ou 1.000 mm. e
facilita significativamente o manuseio e o
posicionamento com precisão em relação ao ajuste
manual.
Posicionamento exato
Para poder posicionar uma chapa exatamente em
ângulo reto, recomenda-se fazer uso de um
batente ângulo extensivo. As chapas grandes podem
ser processadas ainda melhor e de forma mais
eficiente.
Como característica extra, o medidor de ângulo
extensivo também está disponível com um
Sistema eletrónico de medição de comprimento.

Dimensões e dados técnicos PDC / PDC-NC
PDC

1 ,000 x 4.5

1, 500 x 4.5

2, 000 x 4.0

2 ,500 x 3.5

3 ,200 x 3.0

4, 000 x 2.5

1,030 mm

1,530 mm

2,030 mm

2,530 mm

3,230 mm

4,080 mm

4.5 mm

4.5 mm

4.0 mm

3.5 mm

3.0 mm

2.5 mm

3.0°

2.86°

2.5°

2.0°

1.6°

1.3°

1 x 5.5 kW

1 x 7.5 kW

2,100 kg

2,450 kg

2,860 kg

3,560 kg

4,160 kg

Hole spacing of machine fixings (c)

1,340 mm

1,840 mm

2,340 mm

2,840 mm

3,540 mm

4,390 mm

Maschine length (d)

1,870 mm

2,370 mm

2,870 mm

3,370 mm

4,070 mm

4,920 mm

Working length (a)
Sheet thickness (400 N/mm2)
Cutting angle
Number of strokes (per min.)

34

Driving power
Weight (ca.)

2 x 4.0 kW
3,110 kg

Outer dimensions
Machine height (b)

Back gauge, manual 750 mm D

2,070 mm

Back gauge, manual 1,000 mm D

2,140 mm

Back gauge, motorized 750 mm D

2,070 mm

Back gauge, motorized 1,000 mm D

2,100 mm

(a)

D

710 - 820
extended
angle gauge

980
1400

900

820
table height

(b)

light
barrier

wave grid
40x40

400
200
0

pneumatic
connection

front view

130

electrical
connection

(c)

900

ø 21

1000

110

1060

(d)

with pneumatic
hold-down device

PDC-NC
Working length (a)
Sheet thickness 400 N/mm2
Cutting angle (°)

3,200 x 3.0

4,000 x 2.5

3,230 mm

4,080 mm

3.0 mm

2.5 mm

1.6

1.3

Number of strokes (per min.)

(b)

(a)

Electrical connection

207

(c)

34
(d)

Drive power (kW)

3,500 kg

1000

3,800 kg

Outer dimensions

48

Angle gauge 1000

1,452 mm
3,540 mm

4,390 mm

Machine length (d)

4,270 mm

5,120 mm

Machine width

2,869 mm

2,869 mm

Electrical
connection 80

1216

Hole spacing of machine fixings (c)

819

900
1000

All specifi cations are considered as guidelines and
may be subject to changes at any time.

1060
2869

170

Machine height (b)

20

Weight

2 x 4.0 kW

820
table height

Standard:
Ajustamento das laminas
Manual, dois lados

1,400 mm

Medidores e variantes de mesa
Equipamento especial
PDC
Esbarros

PDC-NC

Esbarro Manual 1,000 mm

-

Esbarro Manual 750 mm, ajustável pela frente,
com leitor digital

-

Esbarro NC POS 100 com programa de 9passos 750 mm/1,000 mm
Suporte de chapa para a frente
pneumáticamente controlado , incl. saida
dechapa max. 750 mm

Esbarro NC POS 100 com 9-passos de
programa 1,000 mm
Incluído no equipamento standard

Suporte de chapa frontal , para extensão do esbarro max. 1000 mm
Suporte de chapa posterior ,controlado pneumaticamente ,para extensão do esbarro
max. 1000 mm, incl. suporte com max. 750 mm
Mesas

Braço de suporte de chapa com rasgos em T escalas
- 1,500 mm
- 2,000 mm incl. suporte
Extensão do batente angular (direito ou esquerdo ) com rasgos em T e escalas
- 1,500 mm
- 2,000 mm incl. suporte
Extensão do batente angular (direito ou esquerdo ) com escala incl. Batente lateral rebatível em
guia linear
- 1,000 mm
- 1,500 mm
- 2,000 mm incl. suporte
Extensão do batente angular (direito ou esquerdo ) com sistema de medição
eletrónico , ajustamento fino e batente lateral rebatível em guia linear
- 1,000 mm
- 1,500 mm
- 2,000 mm incl. suporte
Batente angular com escala de devisão 0 - 180°
Batente basculante para inserção em rasgo - T
Guia linear na frente para braços de suporte de mesa móvel (sem braços de suporte)
Braço de apoio móvel para guia linear, na frente, incl. rasgo-T e escala
- 1,000 mm
- 1,500 mm
- 2,000 mm incl. suporte móvel
Placas de suporte para mesa fechada
Mesa fechada, placas de suporte e braços de suporte com de esferas
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Schröder Group
The Schröder Group consists of Hans Schröder
Maschinenbau GmbH, which is located in
Wessobrunn, Germany, and SCHRÖDER-FASTI
Technologie GmbH, which is located in
Wermelskirchen, Germany.
Founded in 1949, Hans Schröder Maschinenbau
GmbH unifies traditional and modern approaches in
machine building: Successfully managed as a quality
and customer-oriented, family-owned company,
Hans Schröder Maschinenbau is specialized in
the development of modern machine concepts for
bending and cutting sheet metal.

All information provided as a guide only
and are subject to change at all times.
HSM 160608EN

Hans Schröder Maschinenbau GmbH
Feuchten 2 | 82405 Wessobrunn-Forst | Germany
T +49 8809 9220-0 | F +49 8809 9220-700
E info@schroedergroup.eu
www.schroedergroup.eu

The successful integration of the Fasti Company in
2006 and its worldwide presence make the Schröder
Group one of today‘s leading providers of machines
for bending, cutting, beading, flanging, and circular
bending all types of sheet metal. The company‘s
precision machines range from proven solutions for
craftsmen to innovative, high-performance machines
for automatic industrial production processes. Overall,
the Schröder Group currently employs more than 240
people at various locations at home and abroad.

