
Automatica E 
Piła jednogłowicowa  

Podajnik z zaciskami 
mostowymi  

01 Zaciski mocujące pod 
kątem 45° 

02

Piła jednogłowicowa z podnoszoną tarczą tnącą, pracująca w cyklu automatycznym, 
do cięcia pod kątem 90°, wyposażona w układ kontroli posuwu profili ze sterowaniem
numerycznym, z tolerancją ustawienia cięcia do ± 0,05 mm. Maszyna jest 
wyposażona w pneumatyczny system oddzielania odciętego elementu, co zapewnia 
doskonałą jakość powierzchni cięcia. Posuw tarczy może być pneumatyczny lub 
hydrauliczny; w drugim przypadku maszyna nadaje się szczególnie do obróbki profili 
o dużym przekroju. Programowana z PLC umieszczonego na korpusie maszyny.
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Strefa cięcia  

04 
Sterowanie  

Układ posuwu profili
wykorzystujący sterowaną oś,
która dzięki zastosowaniu śruby 
tocznej, zapewnia dużą precyzję
pozycjonowania.  
Programowany z PCL 
umieszczonego na korpusie 
maszyny.  
Wyposażony w układ zacisków 
mostowych (opcjonalnie), który 
umożliwia zastosowanie różnych 
sposobów blokowania profili, 
odpowiednich do ich geometrii, 
zapewniając jednocześnie krótki 
czas przygotowania siłowników 
blokujących element.  

Opcjonalny przyrząd
umożliwiający prawidłowe 
zablokowanie i cięcie profili o 
nieregularnych kształtach 
zapewnia maksymalną sztywność 
układu i  zachowanie precyzji 
cięcia, które wyróżniają maszynę.
System ten odznacza się łatwym i 
szybkim sposobem przygotowania 
do pracy.  

 Aby umożliwić pełne 
wykorzystanie szerokich 
możliwości cięcia, pozwalających 
obrabiać profile o dużych 
przekrojach, strefa cięcia posiada 
wzmocnioną konstrukcję, co 
zapewnia maksymalną precyzję.
Dotyczy to zarówno stołu
poziomego jak i docisku 
pionowego.  

 Układ sterowniczy obejmuje 
pulpit z PLC, w którym można 
zaprogramować pojedyncze 
cięcia lub listę cięć, zarówno z 
poziomu pulpitu, jak i zdalnie, 
wykorzystując łącze szeregowe.  
System sterowania jest 
wyposażony w układ regulacji siły
zacisków oraz prędkości 
wysunięcia tarczy.  

Diagram cięcia  

TARCZA  

Widiowa (drugi model) 
450 
550 
650 

Odprowadzenie opiłków spod tarczy  
POSUW TARCZY  
Olejowo-pneumatyczny lub hydrauliczny (drugi model) 
OSŁONA STREFY CIĘCIA  
Zintegrowana, sterowana ręcznie  
UKŁAD SMAROWNICZY  
Olejowy z minimalną dyfuzją
ZACISKI  
Para pneumatycznych zacisków pionowych z reduktorem ciśnienia wyposażonym w manometr 
Para pneumatycznych zacisków poziomych z reduktorem ciśnienia wyposażonym w manometr 
SILNIK 
Trójfazowy z automatycznym zatrzymywaniem, czas zadziałania 10 sec. (kW) 5,5 
WSPORNIK MONTAŻOWY ODCIĄGU OPIŁKÓW 
MG4-MG8 
AKCESORIA 
Pneumatyczny system oddzielania odciętego elementu  
PODAJNIK  
Ze sterowaniem cyfrowym (mm) 0÷1000 
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