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Kapcenter CNC med 3 styrda axlar, avsedda för kapning av profiler i aluminium och 
polyvinylklorid och lättlegeringsprofiler i allmänhet. V-Cut utför lastning av extrudatet, 
kapning och lossning av det färdiga stycket, helt automatiskt utan övervakning av 
operatör. 
Den kraftfulla och mångsidiga programvaran låter dig hantera fördefinierade 
kapningslistor och optimera dem för att minimera avfall. Huvudet möjliggör kapning 
vid +/- 22°30 'och mellanvinklar. 
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Det extremt snabba 
och exakta systemet 
för stångpositionering 
är komplett med 
profiltång. 
Positionsjustering kan 
ske manuellt eller 
automatiskt med CNC 
(tillval). 

 Lastningsmagasin och 
automatisk positionering av 
baksteg, med plats för 
profiler med en max längd 
på 7 meter och en minsta 
längd på 3,0 meter. 
Lastkapacitet för 7 stänger 
med 240 mm steg. 
Max lastvikt 500 Kg. 
 

 Kapmaskin med ett 
fronthuvud och 
oleopneumatisk utgång 
försedd med knivblad på 
550 mm och ett 
kapningsområde från 
22°30’ till 157°30'. 
Inställningen av 
kapningsvinklarna styrs 
helt automatiskt från 
CNC. 

 Avlastningsmagasin och 
lager med stor kapacitet 
för färdiga stycken, finns i 
två versioner: för bitar upp 
till 4,0 meter långa eller 
alternativt för stycken upp 
till 7,5 meter långa. 

 Kapenheten kan skyddas 
helt med en integrerad 
ljudisolerad hytt. 
Detta skydd möjliggör en 
signifikant minskning av 
buller och tillämpning av ett 
rökutsugssystem, vilket 
förbättrar arbetsmiljöns 
kvalitet. 

 
 
 
 
 
 
 AXELNS SLAGLÄNGDER   

 U-AXEL (stångpositionering) 7 000 mm  

 X-AXEL (Utdragningsenhet) 1 200 mm  

 
B-AXEL (bladvinkel) 
(enligt version) 

45° ÷ 135° 
22°30' ÷ 157°30' 

 

 V-AXEL (tvärgående tångpositionering) 138 mm  

 W-AXEL (vertikal tångpositionering) 138 mm  

 POSITIONERINGSHASTIGHET   

 U-AXEL  0 ÷ 80 m/min  

 X-AXEL  0 ÷ 70 m/min  

 POSITIONERINGSPRECISION   

 U-AXEL 0,15 mm  

 B-AXEL 1/240°  

 AXELNS ACCELERATION   

 U-AXEL 3,3 m/s2  

 X-AXEL 4 m/s2  

 BEARBETNINGSOMRÅDE   

 Max längd för lastbara stänger 7 000 mm  

 Minsta teoretiska kapningslängd 0 mm  

 Max längd för avlastningsbar profil i automatiskt läge 2 500 mm  

 MOTOR   

 Effekt knivbladmotor ”trefas” 3 kW  

 FUNKTION   

 Kapning och delning av arbetsstycke direkt från stång ●  

 PROFILPOSITIONERING   

 Automatisk positionering/avlastning ●  

 SÄKERHETSANORDNINGAR OCH SKYDD   

 Skyddsavspärrning i metall på tre sidor ●  

 Ljudisolerad hytt ○  

 KOMMANDO- OCH KONTROLLENHET   

 Elskåp med luftkonditioneringsenhet ●  

 Pneumatisk panel ●  

 CNC-PC med Intel® processor ●  

 Grafisk färgdisplay LCD-TFT med 15” ●  

 Tangentbord ●  

 RAM-minne med 4 Gb ●  

 Hårddisk på minst 20 Gb ●  

 KAPENHET   

 Oleo-pneumatisk frammatning av knivblad ●  

 Knivblad al widia Ø med 550 mm ●  
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