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wydłużenie żywotności maszyn i narzędzi
zwiększenie precyzji obróbki
możliwość zwiększenia okresów między przeglądami
poprawa warunków pracy
zwiększenie koncentracji i bezpieczeństwa pracy
możliwość obniżenia kosztów poprzez zwiększenie mobilności parku maszynowego
ochrona budynków i konstrukcji

Maty tłumiące B, BW, BS, BN, BR

Wykonane są z komponentów kauczuku, korka naturalnego i poliestru.
Zalety : charakteryzują się bardzo długą żywotnością, odporne na oleje, smary i substancje żrące.
Maty są trwale elastyczne i nie odkształcają się pod wpływem czasu, posiadają niską częstotliwość rezonansową.
Zakres temperatur : od + 120 do - 20 ° , możliwość stosowania bezpośrednio w wannach z chłodziwem.
Zastosowanie : pod konstrukcje ramowe maszyn i urządzeń oraz punktowe podparcie maszyn
Wibroizolatory talerzowe BNSH, BNRS, BNR, BNV

Zalety : łatwość montażu, duży zakres regulacji, szeroki zakres zastosowań, efektywna redukcja drgań, dostępna jest
wersja wykonana ze stali nierdzewnej do zastosowań w przemyśle spożywczym, chłodniczym oraz farmaceutycznym.
Seria BNVS oraz BNRS umożliwia kątowe odchylenie wibroizolatora. Zakres obciążeń : od 100 kg do 9 000 kg/szt.
Zastosowania ogólne : maszyny do obróbki metali, drewna i tworzyw sztucznych, tokarki, frezarki, wtryskarki etc.
Wibroizolatory klinowe PK, PKA, PKD

Zalety : bardzo dobrą stabilność posadowienia maszyny, bezproblemowy montaż w trudno dostępnych miejscach,
możliwość zamocowania do podłoża, łatwe i precyzyjne wypoziomowanie maszyny (+/-0,01 mm) w razie zmiany
lokalizacji maszyny. Zakres obciążeń : od 400 kg do 110 000 kg/szt.
Wszystkie typy wibroizolatorów wyposażone są w odpowiednio dobrane podkładki z mat serii B, BW zapewniające
zachowanie odpowiedniej proporcji pomiędzy częstotliwością rezonansową, wagą urządzenia i powierzchnią nacisku.
Zastosowanie : centra obróbcze CNC, wtryskarki, frezarki, tokarki CNC, maszyny poligraficzne, szlifierki, gilotyny, frezarki,
prasy, giętarki i maszyny do plastycznej obróbki metali, maszyny do obróbki drewna, tworzyw sztucznych etc.

Wibroizolatory pneumatyczne gumowe FAEBI

Firma BILZ AG oferuje rozwiązania nie wymagające stosowania specjalnego fundamentu pod maszynę !
Tradycyjne rozwiązania bazują na bloku fundamentowym i dylatacji - rozwiązanie to jest mniej skuteczne,
pracochłonne i o wiele droższe !
Zasada funkcjonowania poduszek powietrznych podobna jest do opony samochodowej. Dostępne w dwóch
wersjach : system jedno- i dwukomorowy (HD). Opcjonalnie poduszki powietrzne FAEBI mogą być wyposażone w
system automatycznej kontroli ciśnienia i położenia (system aktywnego tłumienia drgań).
Zalety : bardzo duża skuteczność tłumienia drgań > 90 % , łatwość montażu i eksploatacji, niska częstotliwość
rezonansowa, nie wymaga mocowania do podłoża, możliwość rozbudowy systemu o jednostkę samoregulującą.
Seria FAEBI HD o podwyższonym współczynniku tłumienia rezonansu (przy uderzeniach cyklicznych o dużej amplitudzie).
Zasilane powietrzem technologicznym (6 bar) lub pompowane okresowo.
Zakres obciążeń : od 20 kg do 14 500 kg/szt.
Zastosowanie aktywne : izolacja drgań wywołanych przez maszynę : urządzenia o dużej dynamice pracy :
prasy, podajniki, agregaty, wirówki, gilotyny, maszyny do plastycznej obróbki metali
Zastosowanie pasywne : izolacja od drgań z otoczenia : obrabiarki precyzyjne, szlifierki, tokarki, urządzenia pomiarowe,
maszyny poligraficzne, wycinarki laserowe

Wibroizolatory pneumatyczne membranowe BiAir

System poduszek powietrznych funkcjonujących w obwodzie sprężonego powietrza.
Zbudowane są z metalowego cylindra, membrany i tłoka (system aktywnego tłumienia drgań). Wyposażone są w
system samopoziomujący zasilany powietrzem technologicznym (6 bar). Dostępne w dwóch wersjach : sterownik
mechaniczny MPN (dokładność zachowania poziomu +/- 0,01 mm) lub elektroniczny EPN (skrócony czas reakcji,
możliwość sterowania i konfiguracji ustawień przy pomocy oprogramowania PC).
Zalety : bardzo duża skuteczność tłumienia drgań, łatwość montażu i eksploatacji, ekstremalnie niska
częstotliwość rezonansowa, nie wymaga mocowania do podłoża.
Zakres obciążeń : od 60 kg do 23 000 kg/szt.
Zastosowanie : obrabiarki precyzyjne, współrzędnościowe maszyny pomiarowe 3D, wibroizolacja fundamentów

Wibroizolacja fundamentów
Innowacyjne rozwiązanie stosowane w Europie Zachodniej, Chinach, i USA zapewniające bardzo wysoką skuteczność
tłumienia drgań oraz wysoką precyzję obróbki. Cechuje je bezobsługowa praca systemu oraz długa żywotność.

System poduszek powietrznych funkcjonujących w
obwodzie sprężonego powietrza.
1)
Zastosowanie mające na celu wyeliminowanie drgań
wywołanych przez maszynę : szybkie przemieszczanie
się przedmiotu obróbki kompensowane jest przez system
samopoziomujący z dokładnością do +/- 0,1 mm.
2)
Zastosowanie mające na celu wyeliminowanie drgań
wywołanych przez inne obrabiarki, suwnice, dźwigi etc.
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obrabiarki
posadowionej na fundamencie.

Wibroizolacja urządzeń pomiarowych, wag precyzyjnych, mikroskopów elektronowych i optycznych
Skutecznie eliminuje zakłócenia otoczenia : mankamenty starych konstrukcji budowlanych w których zlokalizowane jest
urządzenie, sąsiedztwo intensywnego ruchu komunikacyjnego, agregatów etc.

Stoły laboratoryjne
Przystosowane do eliminacji zakłócających wibracji zewnętrznych : blat granitowy tłumiony aktywnie przy pomocy
poduszek powietrznych systemu BiAir. Obciążenie maksymalne stołu : od 250 do 2800 kg

TECHNIKA TŁUMIENIA DRGAŃ
BILZ VIBRATION TECHNOLOGY AG od ponad 25 lat oferuje zaawansowane rozwiązania z dziedziny wibroizolacji :
5 grup produktów umożliwia Państwu wybranie odpowiedniego rozwiązania do praktycznie każdego projektu.
Wibroizolacja daje wymierne korzyści :
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