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Automatiskt kapcenter med CNC-främre blad, med 3 styrda axlar, avsedda för 
skärning av aluminium-, polyvinylklorid- och lättlegeringsprofiler i allmänhet. Utför 
automatiskt optimerade standardkapningslistor. Kan utföra kapningen på båda sidor 
av profilen. Denna maskin är utformad för att utföra kapning med vinklar från 45° till 
135° eller från 22° 30 'till 157° 30'. Automatiskt pålastningsmagasin med remmar 
eller alternativt med stegvis frammatning; automatiskt avlastningsmagasin på den 
motsatta sidan. Konfigurerbar med horisontella eller vertikala borrenheter som kan 
anpassas för specifika automatiska arbetsförlopp. 
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Maskinen kan utrustas 
med ett magasin för 
automatisk lastning 
och placering av 
stänger, med stegvis 
frammatning eller med 
remmar, som kan 
rymma profiler med en 
maximal längd på 7,5 
meter. 
Magasinet med stegvis 
frammatning är särskilt 
lämpligt för lastning av 
profiler vars tvärsnitt 
gör att de är svåra att 
transportera så att 
deras position hålls 
stabil. Med stabila 
profiler ger 
lastningsmagasinet 
med remmar maximal 
flexibilitet och 
kapacitet. 
 

 Operatörsgränssninttet 
med 15" pekskärm är 
försett med anslutning via 
nät, USB-portar. Den har 
också en integrerad 
tryckknappspanel, mus och 
tangentbord, koppling för 
installation av en 
etikettskrivare och för 
anslutning till en 
fjärrkontrollpanel. 
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. 

 Utdragaren som styrs av 
CNC låser detaljen under 
arbetsförloppsfasen och 
när den är färdig förflyttar 
utdragaren den från 
kapningsområdet till 
avlastningsmagasinet och 
håller den synkroniserad 
för att underlätta de 
efterföljande 
arbetsförloppfaserna. 
Överföringen av rörelsen 
sker via en tandad rem, 
och en säker 
fastspänning av stycket 
garanteras av 
pneumatiska cylindrar. 

 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. 

 Avlastningsmagasinet är 
utrustat med ett 
automatiskt tippnings- och 
förflyttningssystem som 
gör att du kan arbeta 
kontinuerligt, vilket 
minskar cykeltiden. Därtill 
tillåter magasinet 
ackumulering av de 
färdiga detaljerna, medan 
en sensor som signalerar 
när magasinet är fullt, styr 
systemets driftslägen. 
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 AXELRÖRELSER   

 AXEL U (matarverk) (mm) 7.500  

 AXEL X (mm) 1 000  

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

 ARBETSOMRÅDE   

 Max. laddningsbar längd  6.850  

 Minimal teoretisk kaplängd (mm) 0  

 Max. urladdningsbar längd i automatdrivning (mm) 2 500  

 BLAD   

 Diameter  550  

 Hydropneumatisk matning ●  

 SKYDD ÖVER KAPOMRÅDET   

 Skydd över integrerat kapområdet med pneumatisk styrning  ●  

 SMÖRJSYSTEM   

 Minimal oljesmörjning ●  

 KLAMPAR   

 Pneumatiska vertikala klampar 3  

 2 st. horisontala pneumatiska klampar med tryckreducerare som är försedd med manometer ●  

 Tryckreducerare för klampar med manometer ●  

 MOTOR   

 Effekt blads trefasmotor (kW) 3  

 FÖRBEREDD FÖR SPÅNSUG   

 MG4-MG8 frivillig  
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