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Bıçak muhafazası
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Üst kesim düzlemi
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Tek kafalı taşınabilir kesme
makinesi

Parçanın ince işliğine yönelik kılavuzlu, üst düzlemli tek kafalı kesme makinesi. Yatay
eksende sola doğru 45°’ye kadar, dikey eksende -45° ile +45° arasında eğilebilen
testere grubu ve bıçak muhafaza karteri ile donatılmıştır. İsteğe bağlı parça tespit
mengenesinin uygulanabilmesi amacı ile her iki tarafta donanım mevcuttur. Her türlü
ara açıda kesime imkan verir.

Manüel yatay mengene
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Bileşik kesim
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Bıçak muhafazası

Manüel yatay
mengene

Bileşik kesim

Üst kesim düzlemi

Kesim ünitesi, manüel
ilerlemeli widia
bıçağının kullanımını
öngörmektedir. Sağa ve
sola doğru 45° dönüşe
ve sola doğru 45° eğime
imkan vermektedir.
Bununla birlikte üst
düzlemde ince kesim
işlemlerinin yapılması
imkanı öngörülmüştür.

İki muhafaza karteri bıçağın
dinlenme konumunda sabit
tutmakta, operatörün
sağlığını korumakta, kazara
darbelerin yaşanmasını
önlemektedir.
Bıçak hareket halindeyken
üst karter kapalı kalmakta
ve kesme makinesinin
kullanımı sırasında temas
önlenmektedir. Üst düzlem
kullanıldığında karter,
sadece parça ile temas
eden bıçak kısmının ortaya
çıkması için parçanın
ilerleyişi sırasında yükselir.

Mengene, hem sağa hem
de sola yerleştirilebilir.
Makinenin profile doğru
şekilde tespit edilmesi, ayarı
tamamen manüel olan
konumlandırma ile elde
edilmektedir.

± 45°’lık dönüş ile 45°’e
kadar eğim verme, bileşik
kesim için aynı anda
kullanılabilir. Makine,
parçanın hem yatay hem
de dikey eksen üzerinde
ara açılarda kesilmesine
imkan vermektedir.

Üst düzlem tezgah
kesimine imkan
vermektedir. Kesilecek
olan parçayı üst referans
gönyenin altına
yerleştirmek sureti ile
profil, yüksek hassasiyet
ile ince ayar yaparak
ilerler.

BIÇAK
Widia’lı (mm)

Ø=300

BIÇAK İLERLEME
Manüel

●

BIÇAK HIZI
Bıçak hızı (devir/dak.)

2890

MOTOR
Monofaze (kW)

1,4

KESİM ALANI MUHAFAZASI
Mekanik komutlu yerel

●

MENGENE
Manüel yatay mengene

●

EBATLAR
Makine ebatları (mm)

530 x 470 x 400

Üst düzlem yüzeyi (mm)

285 x 400

Azami ince ayar yüksekliği (mm)

50

AĞIRLIK
Toplam makine ağırlığı (kg)

20
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