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Kontrol edilen 3 milli, alüminyum, PVC ve genelde her türlü hafif alaşımdan profillerin 
kesilmesine uygun CNC kesim merkezidir. V-Cut, operatöre ihtiyaç duymadan tam 
otomatik şekilde haddelenen parçayı yüklemekte, kesmekte ve tamamlanmış ürünü 
boşaltmaktadır. 
Güçlü ve çok yönlü yazılımı önceden tanımlanan kesim listelerinin yönetilmesine 
imkan sağlamakta, ıskartaları asgariye indirmektedir. Başlık, +/- 22°30’ kesimlere ve 
ara açılara imkan vermektedir. 
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Son derece hızlı ve 
hassas olan çubuk 
konumlandırma 
sistemi, profil sabitleme 
pensesi ile kompledir. 
Konum ayarı manüel 
ya da CNC aracılığı ile 
otomatik (isteğe bağlı) 
olabilir. 

 Azami uzunluğu 7 metre ve 
asgari uzunluğu 3,0 metre 
olan profilleri barındırabilen, 
eksenel hareket çubuklu 
otomatik yükleme ve 
konumlandırma deposu. 
240 mm aralıklı 7 çubuk 
yükleme kapasitesi. 
Yüklenebilir azami ağırlık 
500 Kg. 
 

 Oleo-pnömatik çıkış 
hareketli, 22°30’ ile 
157°30’ arası geniş kesim 
sektörlü, 550 mm bıçaklı 
ön tek kafa. Kesim 
açılarının ayarı tamamen 
otomatik olarak CNC 
tarafından yönetilir. 

 Uzunluğu 4,0 metreye ya 
da, alternatif olarak, 
uzunluğu 7,5 metreye 
kadar olan parçalar için iki 
versiyonu bulunan, geniş 
kapasiteli nihai ürün 
boşaltma ve stoklama 
deposu. 

 Kesim ünitesi, entegre ses 
geçirmez kabin ile tamamen 
koruma altına alınabilir. 
Bu koruma gürültünün önemli 
ölçüde azaltılmasına ve 
duman emiş sisteminin 
uygulanmasına, dolayısı ile 
çalışma ortamının kalitesini 
önemli ölçüde artırmaya 
imkan vermektedir. 

 
 
 
 
 EKSEN DEPLASMANI   

 U EKSENİ (çubuk yerleştirme) 7.000 mm  

 X EKSENİ (Çıkarıcı grup) 1.200 mm  

 
B EKSENİ (bıçak açısı) 
(versiyona göre) 

45° ÷ 135° 
22°30' ÷ 157°30' 

 

 V EKSENİ (genişlik yerleştirme maşası) 138 mm  

 W EKSENİ (dikey yerleştirme maşası) 138 mm  

 KONUMLANDIRMA HIZI   

 U EKSENİ  0 ÷ 80 m/min  

 X EKSENİ  0 ÷ 70 m/min  

 KONUMLANDIRMA HASSASİYETİ   

 U EKSENİ 0,15 mm  

 B EKSENİ 1/240°  

 EKSEN HIZLANMASI   

 U EKSENİ 3.3 m/s2  

 X EKSENİ 4 m/s2  

 ÇALIŞMA ALANI   

 Yüklenebilen azami çubuk uzunluğu 7.000 mm  

 Teorik asgari kesim uzunluğu 0 mm  

 Otomatik olarak boşaltılabilen azami profil uzunluğu 2.500 mm  

 MOTOR   

 “Trifaze” bıçak motoru gücü 3 kW  

 İŞLEVSELLİK   

 Parçanın doğrudan çubuktan kesilmesi ve ayrılması ●  

 PROFİL KONUMLANDIRMA   

 Otomatik konumlandırma/boşaltma ●  

 EMNİYET DONANIMI VE KORUMALAR   

 Üç tarafta metal koruyucu çit ●  

 Ses geçirmez kabin ○  

 KUMANDA VE KONTROL ÜNİTESİ   

 Klima üniteli elektrik dolabı ●  

 Pnömatik panel ●  

 CNC-Intel® işlemcili PC ●  

 15” LCD-TFT renkli grafik ekran ●  

 Klavye ●  

 4 Gb RAM hafızası ●  

 Asgari 20 Gb sabit disk ●  

 KESİM ÜNİTESİ   

 Oleo –pnömatik bıçak ilerlemesi ●  

 Widia bıçak Ø 550 mm ●  
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