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CB400 - CB800
Eenvoudig bewerkte producten 
terugvoeren naar de voorzijde van  
de machine.

Waarom twee operators rondom de ontbraammachine inzetten  
als de taak door één operator kan worden uitgevoerd? Een retour-
transportband maakt verwerking van de plaatdelen twee keer zo 
efficiënt door de producten automatisch terug te laten komen naar de 
voorzijde van de machine. Dit elimineert de noodzaak om afgewerkte 
onderdelen aan de achterzijde van de machine op te vangen en te 
stapelen. De productiviteit van de eerste operator wordt verdubbeld. 
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CB400 - CB800
• Efficiëntere materiaalhandeling 

• Bespaart een tweede operator

• Geschikt voor variëteit aan producten

• Mobiele opstelling

• Op maat voor ontbraammachine

GESCHIKT VOOR
CB400 voor: CB800 voor:
ü F200 XL ü F600
ü F600 ü SER600
ü F1200 ü F1200
  ü F1500

UITLEG
De CB400 en CB800 terugvoerbanden van Q-Fin stroomlijnen de 
workflow en creëren een efficiënte oplossing voor het hanteren 
van plaatwerkdelen zonder dat een extra operator nodig is. Door 
de toepassing van een terugvoerband bij een Q-Fin ontbraam- 
en finishmachine komen de producten die reeds aan één zijde 
zijn nabewerkt terug bij de bediener aan de invoerzijde van de 
machine. De operator kan desgewenst de producten nogmaals 
doorvoeren om zo ook de tweede zijde van het product af te 
ronden. Of hij stapelt de producten zodat ze door kunnen naar de 
volgende productiestap.

Het resultaat is een efficiëntere materiaalhandeling en arbeids-
besparing. De onafhankelijk instelbare snelheidsregeling van de 
retourtransportband, welke afgestemd wordt aan de door-
loopsnelheid van de Q-Fin ontbraammachine, stelt de operator in 
staat om in zijn eentje kleine tot grote series producten met 
weinig inspanning te verwerken. 

Er is een passende terugvoerband voor elk type Q-Fin machine. 
De CB400-200 bestaat uit een transportband van 400 mm 
breed uitgevoerd met glijgoot en is geschikt voor plaatsing aan 
de F200 XL. De overige terugvoerbanden bestaan uit een set 
van twee tafels. De frames van deze losse tafels zijn met wielen 
uitgevoerd zodat u ze makkelijk aan de kant kunt rijden als u deze 
niet gebruikt.

TECHNISCHE SPECIFICATIES CB800TECHNISCHE SPECIFICATIES CB400

Retourtransportband snelheid 0,3 - 6 m1/min

Aandrijving 0,18 kW motor met 
frequentieregeling

Breedte transportband 800 mm

Materiaal transportband PVC

Minimale werkstukafm. 65x65 mm 

Maximale werkstukafm. 560x560 mm 

Maximale bandbelasting 200 kg

Aansluitwaarde machine 230 V, 50 Hz

Retourtransportband snelheid 0,3 - 6 m1/min

Aandrijving 0,18 kW motor met 
frequentieregeling

Breedte transportband 400 mm

Materiaal transportband PVC

Maximale werkstukafm. CB400-200 200x200 mm 

Minimale werkstukafm. CB400-600/1200 65x65 mm 

Maximale werkstukafm. CB400-600/1200 280x280 mm 

Maximale bandbelasting 100 kg

Aansluitwaarde machine 230 V, 50 Hz 


