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Locating Arrangement for Handling with Parts of Pressing Tools

Zásad1' pro vvpracování:

Vypracujte projekčně-konstrukční návrh polohovacího zařízerri pro manipulaci s čáshni lisovacích nástrojťr.
Podrobně zpracujte především mechanismus pro upínání nástroje'
Zpracujte variantní řešerrí stroj e (rybraných konstrukčníclr uziů) s detailnírn konstrukčním propracovánírn
nlechanismu upírrán í sestar'y'

Výchozí parametry:
Maximáiní délka upnuté se stavy 2.5 m
Minimální délka upnuté sestal'v l nr
Marimální šířka upnuté sestavy l .5 m
MaximáIní l]motnost upnuté sesla\'v 4000 kg
PoŽadavky na poloh.v základní polohy - ver1ikální i horizontálrrí. včetně Ílxace v

těchto Základních polohách s přesností +1c
(předpokládaná rotace kolem podélné osy nástroje)

Proved'te:
'technickou zprávu s popisenl fitnkce navrhovaného zařízerrí doplrrěnou nezb1tnými ýpočt1''
_ projekční rrávrh kompletního řešení zařízení pro rnanipulaci s částmi ]isovacíclr nástroiů.
- detailní konstrukční propracování řešení stacionámí upínací.jednotky a pohonu rotace upnuté SeSta\.}'
včetně určených konstrukčrríclr uzlů,

- výkresovott dokumentaci v rozsa]ru rninimálně 2xA0'
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