
Bao gồm trục cắt nghiêng 45 độ và 2 trục cắt tề cạnh 90 độA

B Trục lăn keo cho cạnh thẳng, điểm xịt dung môi chổ tiếp xúc của chỉ và ván. 
Băng tải ép cạnh thẳng, bình xịt dung môi lên băng tảiv

C

D Các trục cắt, bo góc giống các máy dán cạnh khácv

MÁY DÁN CẠNH TỰ ĐỘNG ACRYLIC KHÔNG ĐƯỜNG LINE ( Tích hợp dán thẳng, dán vát nghiêng )
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Sơ đồ các bước 
dán cạnh thẳng

1. Phay cạnh thẳng

2. Phay cạnh thẳng 1. Phay cạnh 
nghiêng

2. Lăn keo

3. Lăn keo
5. Phun chất 

xúc tác
4. Xén chỉ

3. Phun chất xúc tác7. Cắt đầu - đuôi

11. Cắt đầu - đuôi

8. Xén cạnh trên - dưới

12. Phay cạnh trên - 
dưới

9. Bo cạnh trên - dưới

13. Bo cạnh trên - dưới

10. Bo góc 5. Ru-lo ép kết hợp 
đai cao su

7. Ru-lo ép kết hợp 
đai cao su10. Ru-lo ép nghiêng 

kết hợp đai cao su

4. Cắt chỉ

6. Cắt chỉ

8. Phun 
dung môi

8. Phun keo mặt nghiêng

9. Thổi hơi nóng

6. Phun dung môi Sơ đồ các bước 
dán cạnh nghiêng

Dòng sản phẩm cao cấp dán cạnh không đường line ( 

không thấy đường keo giữa mặt ván và cạnh vàn sau 

khi dán). Tạo nên 1 sản phẩm đẹp nguyên khối và 

bóng lưỡng, máy chuyên dụng cho hàng dán phủ mặt 

và cạnh Acrylic
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Đối với Acrylic

Chiều dày chỉ dán

Hệ thống cắt 2 lưỡi mép ván

Motor phay cạnh

Motor cắt rãnh

Hệ thống tráng keo liền cạnh

Băng tải cao su ép cạnh

( Dán được Nghiêng và Thẳng )

0.4-3mm

0.35kw

5hp ( nghiêng được 45 độ)

x 2

x 2 ( 90 và 45 độ)

0.55 + 0.85kw

Phay cắt 2 đầu

Phay bo cạnh trên dưới

Phay bo cạnh R

Phay bo 2 góc đầu cạnh

Tốc độ trục motor

Súng xịt khí nóng

Kích thước máy

0.35kw x 2

	0.55kw x 2

12,000v/ph 

0.55kw x 2

2000w x1

10200x1250x1540mm

0.35kw x 2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 Máy có thể dán cạnh đứng 90 độ hoặc 
vát nghiên

 Máy có hệ thống trục dao phay vát 
cạnh trước khi dá

 Máy sử dụng hệ thống motor cao tốc : 
Itali

 Dán cạnh Acrylic liền cạnh không 
đường ke

 Hệ thống băng tải ép phủ cạnh x 2 lần

Đặc điểm nổi bật

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

* Cung cấp kỹ sư lắp đặt vận hành và chuyển giao công nghệ.

* Máy dán cạnh thẳng nghiêng tự động nhập khẩu trực tiếp từ Đài Loan.   
Với thiết kế khung máy chắc chắn, hoạt động ổn định với công suất cao

*Tích hợp dán thẳng, dán vát nghiêng trong cùng 1 máy

* Dán cạnh các loại nẹp: Acrylic / ABS/ PVC / Melamine

* Máy dán cạnh tự động dán chỉ arccylic cho đường dán đẹp hoàn hảo
* Máy dán cạnh tự không không đường line

Pép phun keo cạnh nghiêng, điểm xịt dung môi cạnh nghiêng, 
băng tải ép cạnh nghiêng

TỈNH ĐỒNG NAI4

Địa chỉ: Số 10, Đường 2A, KCN Biên 
Hoà 2,Phường An Bình, 
Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

0982.421.343Hotline:

0332 533 343  - Ms Thương

 - Mr Công

TP HÀ NỘI3
Địa chỉ: Km12+800, QL.3, Tổ 6, 
Thị Trấn Đông Anh, Hà Nội

0901.624.343Hotline:

0919 421 343  - Mr Tuấn

 - Mr Cường

TP HỒ CHÍ MINH2
Địa chỉ: 62C, Nguyễn Thị Thập, P. 
Bình Thuận, Q7, TP. HCM

0937.378.343Hotline:

0918 744 343

 - Mr Cường

 - Ms Trang

TỈNH BÌNH DƯƠNG1
Địa chỉ: Số 10, QL.13, Lái Thiêu, 
Thuận An, Bình Dương

0933.671.343Hotline:

0933 471 343

 - Mr Hải

 - Ms Thủy
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