
A KOMORI Corporation 2021 tavaszán ünnepli 
az MBO csoport megvásárlásának első évfordu-
lóját. Ebből az alkalomból az MBO piacra dobta 
az igen jól felszerelt K32 KSE típusú hajtogató-
gépet kedvezményes jubileumi áron. Ez egy kor-
látozott időre szóló ajánlat, mely 2021. március 
1-től augusztus 31-ig érvényes.

A „KSE” a gép nevében a „KOMORI Special 
Edition” kifejezésre utal. Ennek megfelelően a 
kombinált hajtogatógép a KOMORI színeiben, 
azaz sötétszürkében és fehérben debütál. A K32 
KSE nemcsak vizuálisan, de technológiai szem-
pontból is sokat kínál. Formátumtartománya 70 
× 100 cm. A jubileumi kiadás két fix változatban 
kapható: manuális és automatizált hajtogató-
gépként.

Mindkét változat az M1 Advanced gépi ve-
zérléssel rendelkezik, amely egy intuitív érin-
tőképernyő segítségével működik. A RAS táv-
karbantartó szoftver ingyenes távkarbantartási 
szolgáltatással szintén az ajánlat része. Az íveket 
palettás adagoló adagolja. A párhuzamos hajtás 
Virotec hajtogató hengerekkel van felszerelve, és 
késtengelyes kazettával rendelkezik, mely csök-
kenti a beállítási időt. A csomagajánlat mind-
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két változata tartalmaz egy további szállítósza-
lag-készletet, egyenként két darabot a kereszt- és 
a harmadik hajtásnál.

A K32 KSE manuális változatában négy haj to-
gató táska található a párhuzamos hajtásnál elhajt-
ható ívterelővel, valamint késtengely a harma-
dik hajtásnál. Kiegészítésként a berendezés egy 
SBAP 46 ME típusú állóívkirakóval rendelkezik.
Az automatizált változat hat automata hajto-
gatótáskát tartalmaz a párhuzamos hajtásnál. 
Ezenkívül a hajtogatótáskák automatikusan ál-
líthatók a párhuzamos, a kereszt- és a harmadik 
hajtásnál. Ugyanez vonatkozik a késtengelyek-
re a harmadik hajtásnál. A csomagajánlat ré-
sze a legújabb MBO kirakó, az A80. Ez a kirakó 
a hajtogatógép gépi vezérlésének teljesen integ-
rált része. Minden funkció bármely képernyőről 
elvégezhető. Ezenkívül az A80 típusú kirakó tö-
kéletesen ideális megoldás az MBO CoBo-Stack 
robot számára is. Az A80 kirakó könnyedén ke-
zelhető, kiterjedt automatizálással rendelkezik, 
amely gyors és egyszerű beállítási folyamatokat 
tesz lehetővé.
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