
Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen 
 

  

     

Vegamatic Pusher 
Kapcenter 

 Stångmatare 01 Kontroll 02

     

 
 
 
 
 

 

Halvautomatiskt kapcenter med CNC-främre blad, med 2 styrda axlar, avsedda för 
skärning av aluminium-, polyvinylklorid- och lättlegeringsprofiler i allmänhet. Utför 
automatiskt optimerade standardkapningslistor.  Denna maskin är utformad för att 
utföra kapning med vinklar från 45° till 135° eller från 22°30 'till 157°30'. 
Konfigurerbar med horisontella eller vertikala borrenheter som kan anpassas för 
specifika automatiska arbetsförlopp. Arbetsförloppet sker i linje, detaljerna lastas av 
mataren och den manuella avlastningen sker på den motsatta sidan 
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Bilderna syftar endast till att illustrera maskinen 
 

Vegamatic Pusher 
Kapcentra 

01 
Stångmatare 

 02 
Kontroll 

 03 
Kapmodul 
 

 04 
Rullbana för avtransport 

Det numeriska styrsystemet 
(CNC) för positionering av 
stänger, extremt snabbt och 
exakt, är försett med ett 
gripdon för att låsa profilen och 
möjligheten att manuellt justera 
positionen. 
Överföringen av rörelsen sker 
på kuggstångsdrev genom en 
växel med reducerat spel för att 
upprätthålla de höga 
precisionskraven som 
garanteras av CNC. Mataren 
glider på cementerade och 
härdade stänger med kulhylsor. 

 Operatörsgränssninttet med LCD-
skärm är försett med anslutning via 
nät, USB-portar. Den har också en 
integrerad tryckknappspanel, 
tangentbord och mus. Möjlighet att 
installera en etikettskrivare. 
Styrningen hanteras av Windows-
operativsystemet där Job- och 
Blade-programvaran är installerad: 
Job är förberett för 
orderredigeraren och för optimering 
av kapningslistor, Blade, som 
arbetar tillsammans med Job, 
kontrollerar maskinens beteende 
och hanterar arbetsförloppen. 
 
 

 Kapmodulen består av en främre 
kapsåg med ett huvud med 
oleopneumatisk manövrering 
utrustad med ett 550 mm blad med 
en stor kapningssektor:  
från 45° till 135° (från 22°30 ’ till 
157°30' tillval). Inställningen av 
skärvinklarna är helautomatisk och 
CNC-styrd. 
 
 

 Vegamatic Pusher lastar profilerna 
på den vänstra rullbanan och lastar 
av dem från den högra rullbanan. 
Arbetstförloppet i linje tillåter att 
begränsa förflyttningen av profiler 
på arbetsytan och minska 
cykeltiderna. 
 

 
 
 

  
  

VEGAMATIC VEGAMATIC PUSHER VEGAMATIC PUSHER T VEGAMATIC PUSHER TC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 AXRÖRELSER   

 AXEL U (matarverk) (mm) 7.500  

 AXEL B (vinkel klinga)  45° ÷ 135°    22°30’ ÷ 157°30’  

 ARBETSOMRÅDE   

 Max. profillängd 6.850  

 Minimal teoretisk kaplängd (mm) 0  

 KLINGA   

 Diameter  550  

 Hydropneumatisk matning ●  

 SKYDD ÖVER KAPOMRÅDET   

 Fullständigt med pneumatiskt kommando ●  

 SMÖRJSYSTEM   

 Dimsmörjning med oljeemulsion ●  

 KLAMPAR   

 Pneumatiska vertikala klampar 3  

 Pneumatiska horisontala klampar med tryckreducerare försedd med manometer  2  

 Tryckreducerare för klampar med manometer  ●  

 MOTOR   

 Effekt klingans trefasmotor (kW) 3  

 FÖRBEREDD FÖR SPÅNSUG   

 MG2-MG4 optional  
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