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                    Fresadora dedicada à usinagem do contorno de perfis em PVC pré-cortados a 45° em ambos os 
lados. 
A máquina, integrada no processo de produção da caixilharia com máquinas Emmegi série 
FUSION equipadas com contra-gabarito tecnologia Seamless, efetua o contorno dos perfis, 
preparando-os para a posterior fase de soldadura com cordão zero. 
CONTOUR dispõe de dois eletromandris que atuam em simultâneo nas extremidades do perfil. 
A alimentação e a descarga dos perfis é feita através dos planos de carga de correias dianteiro e 
traseiro que permitem atuar continuamente, de modo síncrono aos processos a seguir.  
Programável a bordo da máquina ou através do software de escritório, importa e executa 
automaticamente listas de usinagem predefinidas e otimizadas. 
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                                 CONTOUR coloca-se a 
montante da estação de 
soldadura, integrando-se no 
processo de produção das 
caixilharias em PVC. Permite 
a otimização do bordo dos 
perfis, a fim de realizar o 
cordão zero com tecnologia 
contra-gabaritos Seamless. 

 Duas unidades de fresagem, 
das quais uma à esquerda 
fixa e uma à direita móvel no 
eixo X, atuam 
simultaneamente nas duas 
extremidades do perfil, 
removendo o material 
necessário para a correta 
aplicação da tecnologia 
Seamless. 
As duas unidades atuam em 
dois eixos CNC, para a 
usinagem do perfil pré-
cortado a 45°. 
Um quinto eixo CNC 
posiciona o topo móvel em 
referência ao comprimento do 
segmento em usinagem. 
 

 Particular atenção foi 
dedicada aos aspetos 
ergonómicos da máquina, 
em particular as fases de 
carga e descarga dos 
segmentos.  
O design simples e 
ergonómico responde aos 
padrões de segurança e 
facilita a utilização da 
máquina, otimizando a 
interface com o operador. 
 

 O software permite a 
usinagem em interpolação 
do bordo do perfil de modo 
automático e preventivo, 
graças à predisposição de 
uma livraria biblioteca em 
formato CAD e a deteção 
física do perfil individual em 
usinagem. 
 

 O plano de carga e descarga 
de correias permite a 
movimentação dos perfis em 
PVC de modo seguro, simples 
e ergonómico.  O plano possui 
um sistema automático de 
elevação e posicionamento à 
medida do perfil para a correta 
usinagem das dois topos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CURSOS DOS EIXOS   

 

Eixo X2 (mm) 3 350 
 Eixos Y1 – Y2 (mm) 190 

Eixos Z1 – Z2 (mm) 130 
 PRECISÃO DE POSICIONAMENTO   

 
Eixo X2 (mm) 0,1 

 Eixos Y1 – Y2 (mm) 0,1 
Eixos Z1 – Z2 (mm) 0,1 

 CAMPO DE TRABALHO   

 

Comprimento máximo do perfil usinável (mm) 3 500 

 
Altura máxima do perfil usinável (mm) 100 
Altura mínima do perfil usinável (mm) 50 
Largura máxima do perfil usinável (mm) 130 
Largura mínima do perfil usinável (mm) 50 

 

FUNCIONALIDADE  

 
Compatibilidade dos contra-gabaritos seamless ● 
Plano de carga e descarga automático de correias ● 
SEGURANÇAS E PROTEÇÕES  

 Proteção perimetral  ●  
 Proteção móvel integral da área de trabalho ●  
 Fotocélulas de proteção de acesso a membros superiores ●  
 Predisposição para aspiração de aparas ●  
 UNIDADE DE COMANDO E CONTROLO   
 Armário elétrico ventilado ●  
 CNC Panel-PC touchscreen ●  
 Ecrã gráfico a cores HD-TFT de 15,6” ●  
 Placa de rede RJ45 ●  
 Tomadas USB 2  
 Leitor do código de barras ○  

●   incluído 
○   disponível  
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