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Önden CNC bıçaklı, kontrol edilen 2 milli, alüminyum, PVC ve genelde her türlü hafif
alaşımdan profillerin kesilmesine uygun yarı otomatik bir kesim merkezidir. Merkez
otomatik olarak önceden tespit edilmiş ve mükemmel hale getirilmiş kesim listelerini
uygular.  İşbu makine, 45° ile 135° arası ya da 22°30’ ile 157°30’ arası açılar ile
kesim yapmak üzere tasarlanmıştır. Özel otomatik işlemleri gerçekleştirmek için
kişiselleştirilebilen yatay ve dikey delme üniteleri ile konfigürasyon yapma olanağı
sağlar. İşleme hat üzerinde gerçekleşmekte, parçalar besleyici tarafından
yüklenmekte, manuel tahliye ise ters taraftan meydana gelmektedir. 
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Boşaltma konveyörü 

Son derece hızlı ve hassas 
olan çubuk yerleştirme amaçlı 
sayısal kontrollü sistem (CNC), 
profilin sabitlenmesi için bir 
pense ile konumun elle 
ayarlanması imkanını 
öngörmektedir. 
CNC tarafından garanti edilen 
yüksek hassasiyet 
standartlarının muhafaza 
edilmesi amacı ile hareket, 
düşük oynama paylı bir 
redüktör aracılığı ile bir 
kremayer üzerinden 
gerçekleşmektedir. Besleyicinin 
hareketi, bilyeli manşonlar 
aracılığı ile harçlı ve tavlı 
çubuklar üzerinde meydana 
gelmektedir. 

 Renkli LCD ekranlı operatör ara 
yüzü, ağ bağlantısı, USB portları ile 
donatılmıştır. Bunun yanı sıra 
entegre tuş takımı, klavye ve fare 
ile donatılmıştır. Etiket yazıcısı 
kurma imkanı mevcuttur. Kontrol, 
Job ve Blade isimli yazılımların 
yüklü olduğu Windows işletim 
sistemi tarafından yapılır: Job 
sipariş yazılımı ve kesim listelerinin 
mükemmel bir hale getirilmesi için 
uygun olarak düşünülmüş olup, Job 
ile beraber olan Blade programı ise 
makinenin gidişatını denetler ve 
işlemleri idare eder. 

 Kesim modülü önden tek kafalı, 
oleo pnömatik sistemle çalıştırılan, 
550 mm ve geniş sektörlü bıçaktan 
oluşan bir kesim aygıtıdır:  
45° ile 135° arası (opsiyonel olarak 
22°30’ ile 157°30’ arası). Kesim 
köşelerinin kontrolü ise tamamen 
otomatik olarak CNC tarafından 
yönetilir. 

 Vegamatic Pusher profilleri sol 
merdanelere yüklemekte ve sağ 
merdanelerden boşaltmaktadır. 
Hat işlemesi profilin çalışma 
düzlemi üzerinde hareketini 
kısıtlamakta ve döngü sürelerini 
kısaltmaktadır. 
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 MİLLERİN HAREKETİ   

  U MİLİ (besleyici) (mm) 7.500  

  B MİLİ  (bıçak açısı)  45° ÷ 135°    22°30’ ÷ 157°30’  

 ÇALIŞMA ALANI    

 Yüklenebilecek azami uzunluk  6.850  

 Teorik askari kesim uzunluğu (mm) 0  

 BIÇAK   

 Çap  550  

 Oleo –pnömatik ilerleme  ●  

 KESİM BÖLGESİNDE KORUMASI    

 Pnömatik kumandalı entegral ●  

 YAĞLAMA SİSTEMİ   

 Yağ emülsiyonlu mikro buhar ●  

 MENGENELER    

 Pnömatik dikey mengene  3  

 Manometre ile donanmış basınç redüktörlü pnömatik yatay mengeneler.  2  

 Manometreli mengene basınç azaltıcı ●  

 MOTOR   

 Bıçak motor trifaz gücü (kW) 3  

 ASPİRATÖR YERİ     

 MG2-MG4 opsiyonlu  
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