
Automatische kantenlijmer
Met lijmtank
Met programmeerbare logische controller (PLC)
Met voorfrees unit

Voor lage en hoge temperatuur lijmen. 
Voor tapes tot 3 mm dikte.

Nieuw

EB140 PLC– Met voorfrees unit



EB140 PLC

Sterke aanvoerband 
die zorgt voor een 
constante aanvoer 

van alle soorten 
panelen.

Freesunit op 
10000 TPM 
uitgerust met 
instelbare 
kopieerders. 

Telescoopsteun met 
rollen voorraan. Te allen 
tijde uittrekbaar.

Instelling 
paneeldikte met 
digitale meter.

De zijtafels 
zorgen voor 
een optimale 
ondersteuning 
van de 
panelen.

Met lijmtank
Met programmeerbare logische 
controller (PLC)
Met voorfrees unit

Automatische 
pneumatische 
eindtrimmer voor 
tapes tot 3 mm dikte.
Er is geen aanpassing 
vereist.

Automatische 
kantenlijmer

De EB140 PLC onderscheidt zich in zijn klasse door zijn hoge prestaties en
zijn kleine formaat. De EB140 maakt een hoogwaardige kantenaanlijming 
mogelijk. Het kan een band lijmen en afwerken tot 3 mm dikte. Snelle 
lijmverwarming. Snel en gemakkelijke aanpassing: dankzij de digitale tellers 
en het tactiele scherm.
Met voorfrees om een perfecte afwerking van de panelen te verkrijgen.
Lijmrollen met gepolymeriseerde coating, waardoor het verbruik van
lijm is geoptimaliseerd. Maakt het mogelijk om ABS-banden te verlijmen 
met 3D- en glaseffect.

Controle van de 
werkcyclus.

Tafel met lage wrijving 
voor het optimaal 

begeleiden van het 
paneel.



Aanraakscherm voor een eenvoudigere 
machinebesturing.
Temperatuurregeling van 120° tot 220° C. 
Automatische temperatuurregeling. Eco-
modus. Zelfcontrolerend systeem. Beheer 
van gebruikers. Tutorials over bediening.

Gemotoriseerde lijmrol.
Zorgt voor een perfecte 
verlijming vanaf het 
begin van het paneel.
Gepatenteerd systeem.

Automatische 
kantenbandlader 
uitgerust met een 
pneumatische 
knipper.

Rolhouder voor rollen 
tot 590 mm diameter.

Directe aanpassing van de 
frezen en kopieerapparaten door 
digitale meters.

Gelijktijdige aanpassing voor de 
banddikte, inlaatgeleider en
lijmrol door een enkele digitale 
meter.

Lijmpot met anti-aanbak 
polymerisatiebehandeling.
Aanzienlijke vermindering van 
het lijmverbruik.
Het maakt het mogelijk om te 
werken met PUR hotmelt lijmen.

Voorfrees unit met twee PCD diamant bezet 
freeskoppen.

Het garandeert het perfect frezen van 
de rand van de panelen en biedt een 

perfect lateraal oppervlak voor duurzame 
kantenverlijming.

Nieuw



Specificaties

Optioneel 
6399082 Cantspray. Siliconenvrije antikleefspray.
8599694 Netspray. Multifunctionele reiniger.
8599611 Smeerolie 30 ml.
8599634 Lijmgranulaat 3 kg

Tape dikte 0.4 tot 3 mm
Tape hoogte 45 mm voor tapes van 0.4 tot 2 mm
Tape hoogte 25 mm voor tapes van 3 mm
Min/max paneeldikte  13/45 mm
Min paneel lengte/breedte 140/65 mm  
Aanvoerband  5 m/min
Freesunit 10000/min
Frezen Ø 60 mm 4Z R2+10º
Rolhouder 590 mm
Lijmtank 1 kg
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De EB140 PLC-kantenaanlijmmachine moet worden aangesloten op een externe stofafzuiging 
zoals ons model AS382L (optioneel), met een grote stofopvangcapaciteit en voorbereid om auto-
matisch te werken tijdens de trimcycli.

De toegankelijkheid van 
de machineonderdelen 

is snel
en comfortabel. De 

machine is voorzien van 
deuren en verplaatsbare

elementen die alle 
mogelijke aanpassingen 

gemakkelijk maken.

Externe stofafzuiging 
aansluiting voor buizen met 
een diameter van 100 mm.
Te koppelen aan afzuig 
systemen met een minimale 
luchtstroom van 1000 m3/h.

Frezen inbegrepen als standaard uitrusting
8540183 Bovenste frees Ø 60 Z4, r: 2, 10° afschuining
8540184 Onderste frees Ø 60 Z4, r: 2, 10° afschuining
8540016 Voorfrees (links). Specificaties in technische kenmerken.
8540015 Voorfrees (rechts). Specificaties in technische kenmerken.

Optionele frezen
8540172 Bovenste frees Ø 60 Z4, r: 3, 10° afschuining
8540173 Onderste frees Ø 60 Z4, r: 3, 10° afschuining
8540185 Bovenste frees Ø 60 Z4, 45° afschuining
8540186 Onderste frees Ø 60 Z4, 45° afschuining

Werktemperatuur 120° - 220°C
Aanvoerband motor 0.18 kW
Freesunit motor 0.37 kW
Verlijmunit motor 0.09 kW
Voorfrees diepte  0.5-2 mm
Voorfrees hoogte  35 mm - 48 mm optioneel
Voorfrees Ø  D60 mm H35 mm Z2+2/ZT8, PCD H2.5 mm helix 30°
Voorfrees motor  0.37 kW
Gewicht 280 kg (aprox.)


