SB 3011

PVC Profil İşleme ve Kesim Merkezi

Profil Giriş Ünitesi

Profil İşleme ve Kesim Ünitesi

Profil Çıkış Ünitesi

Profil Kesim Ünitesi
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Profil Kesim Yüksekliği Max. 210 mm’dir.

• 3 adet testere ile +45°, -45° ve 90° açılarda kesim yapar.
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Genel Özellikler
• PVC Profillerin freze işleme ve kesim
operasyonlarını yapar.
• Lineer ölçme sistemi sayesinde ölçme
kararlılığı sağlar.
• Otomatik yağlama sistemine 		
sahiptir.
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Opsiyonlar
• PTR 200 Raflı Profil Taşıma Arabası
• Kesilmiş profili düzenli stoklama ve kolay
taşıma için tasarlanmıştır.
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Kontrol Paneli

Profil İşleme Ünitesi
• Kullanımı kolay ve esnek işletim sistemi sayesinde, tüm doğrama
ve optimizasyon programları ile uyumlu çalışır.
• Minimum fire, maksimum üretim ilkesine uygun çalışma
algoritması vardır.
• Fireler, gönderilen kesim listeleri içerisinde otomatik optimize
edilerek değerlendirilebilir.
• Kolay şekilde parametre ayarları yapılabilir.
• Periyodik bakım hatırlatma fonksiyonu vardır.
• 17’’ LCD monitör.
• Usb girişi

Kapı kolu deliği, Barel deliği,
Ayna merkezleme deliği,
Su tahliye kanalı

Menteşe deliği markalama

• Simetrik pozisyonlanmış iki freze profilin
çevresinde 360o doğrusal işlem yapar.
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Su tahliye kanalı
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Su tahliye kanalı

Profil Giriş Ünitesi
• Giriş konveyörüne 9 adet profil yüklenebilir.
• Profil yükleme kapasitesi opsiyon olarakta artırılabilir.
• Profil taşıma ve pozisyonlama, otomatik profil tanıma özelliğine
sahiptir.
• Minimum 886mm, maksimum 6500mm’dir. Profil boyunu
otomatik ölçer. (Sonsuz boy işleme opsiyonu vardır)
• Yanlış profil koymayı engelleyen uyarı sistemi vardır.

Su tahliye kanalı
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Espanyolet ve kilit kanalı

Menteşe deliği markalama

İspanyolet karşılığı markalama

Profil Çıkış Ünitesi
• Çıkış robotu kesilen parçaları otomatik olarak konveyör üzerine
aktarır.
• İşlemi biten her parça için istenirse barkod yazıcıdan etiket çıktısı
alınarak üretim organizasyonu için kolaylık sağlanabilir.

Orta kayıt takoz ve montaj

Orta kayıt bağlantı deliği
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