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Sterowane numerycznie 3-osiowe centrum tn ce, przeznaczone do ci cia profili
aluminiowych, z PCV i stopów lekkich. V-Cut wykonuje za"adunek profilu, ci cie i
roz"adunek gotowych elementów w sposób ca"kowicie automatyczny, bez ingerencji
operatora.
Wszechstronne oprogramowanie umo&liwia zarz dzanie zaprogramowanymi listami
ci cia, optymalizuj c je w celu zmniejszenia ilo'ci odpadów. G"owica umo&liwia
ci cie pod k tem +/- 22°30' i k tami po'rednimi.

Szczotka
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Magazyn roz adunkowy
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V-Cut

Instalacja
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Szybki i dok"adny uk"ad
pozycjonowania sztang
jest wyposa&ony w
imad"o do mocowania
profilu.
Regulacja pozycji mo&e
by4 wykonywana r cznie
lub automatycznie za
pomoc sterowania
numerycznego (opcja).

Magazyn za"adunkowy z
automatycznym, krokowym
ustawieniem sztang mo&e
pomie'ci4 profile o d"ugo'ci
maksymalnie 7,2 m. i
minimalnie 3,0 m. Mo&liwo'4
za"adunku 16 sztang o
rozstawie 120 mm lub 9
sztang o rozstawie 200 mm.
Maksymalne obci &enie 500
kg.

Przecinarka
jednog"owicowa z olejowopneumatycznym posuwem
tarczy, wyposa&ona w
ustawion czo"owo tarcz
Ø 550 mm o szerokim
zakresie ci cia: od 22°30’
do 157°30'. K ty ci cia s
ustawiane w sposób
ca"kowicie automatyczny,
przez sterowanie
numeryczne.

Dla ci cia pod k tem
90° zainstalowano
specjalny zespó"
czyszczenia i okrawania
gotowego elementu,
z"o&ony z obrotowych
szczotek drucianych.

Pojemny magazyn do
roz"adunku i sk"adowania
gotowych elementów,
dost pny w dwóch
wersjach: dla elementów o
d". do 4,0 m i alternatywnie,
dla elementów o d". do 7,5
m.

Ustawienie sztang

Magazyn
za adunkowy

Modu pi uj$cy

Szczotka

Magazyn
roz adunkowy

POSUW OSI
OA U (ustawienie sztangi)

7000

PR*DKO-. POZYCJONOWANIA
OA U (m/min)

80

FUNKCJE
Ci cie i oddzielanie elementu od sztangi
POZYCJONOWANIE PROFILU
Pozycjonowanie/roz"adunek automatyczny
OS8ONY I ZABEZPIECZENIA
Metalowe ogrodzenie zabezpieczaj ce z trzech stron
JEDNOSTKA STEROWNICZA I KONTROLNA
Szafa elektryczna z uk"adem ch"odzenia
Rozdzielnia spr &onego powietrza
CNC-PC z procesorem Intel®
Kolorowy wy'wietlacz graficzny LCD-TFT 15"
Klawiatura
Pami 4 RAM 256 Mb
Dysk twardy min. 20 Gb
Stacja dyskietek 3,5“ 1,44 Mb
CD-Rom

1

ZESPÓ8 TN<CY
Posuw tarczy olejowo-pneumatyczny
Tarcza widiowa Ø 550 mm
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