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Κέντρο εργασίας CNC 4 αξόνων που ελέγχονται με αυτόματη περιστροφή του εργαλείου από 0ο έως 180ο και 
ενδιάμεσο στοπάρισμα σε όλες τις μοίρες. Αποκλειστικά για την επεξεργασία των ράβδων ή των τεμαχίων  
από αλουμίνιο ,PVC , ελαφριά κράματα γενικά. Διαθέτει μια χειροκίνητη αποθήκη εργαλείων  9 θέσεων και 
μία αυτόματη αποθήκη 4 θέσεων, εγκατεστημένη στην μία πλευρά του θαλάμου.  Η τοποθέτηση του προφίλ 
γίνεται μέσω ενός πνευματικού στόππερ που τοποθετείται αριστερά, η σύσφιξη μέσω 4 ανθεκτικών 
μεγγενών που τοποθετούνται αυτόματα μέσω του άξονα Χ. Η εγκατάσταση ενός δεύτερου πνευματικού 
στόππερ στην δεξιά πλευρά επιτρέπει την εκτέλεση επεξεργασιών μεγαλύτερων ράβδων, διπλασιάζοντας 
το μήκος σε σχέση με το πεδίο εργασίας. Διαθέτει επίσης και μια κινητή επιφάνειας εργασίας που 
διευκολύνει τη διαδικασία φόρτωσης/εκφόρτωσης του τεμαχίου και αυξάνει σημαντικά τον τομέα εργασίας. 
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01. ΜΕΓΓΕΝΕΣ 

Το λογισμικό του μηχανήματος , σε συνάρτηση 
με το μήκος του τεμαχίου και των επεξεργασιών 
προς εκτέλεση, μπορεί να καθορίσει με 
απόλυτη ασφάλεια το ύψος τοποθέτησης κάθε 
συστήματος μέγγενης. Αυτή η λειτουργεία 
γίνεται με την μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια 
αποφεύγοντας χρονοβόρες και επικίνδυνες 
συγκρούσεις και καθιστά το μηχάνημα εύκολο 
στη χρήση ακόμη και από τους λιγότερο 
πεπειραμένους χειριστές.  
Η κινητή επιφάνεια εργασίας διευκολύνει τη 
διαδικασία φόρτωσης / εκφόρτωσης του 

τεμαχίου και αυξάνει σημαντικά το τμήμα εργασίας. 

 
02. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ 

 
Το ηλεκτροτσόκ των kW στην S1 μπορεί να ανακτήσει την ταχύτητα σε 20.000 περιστροφές 
/min. Η κίνηση του ηλεκτροτσόκ κατά μήκος του άξονα Α επιτρέπει τις περιστροφές από 0ο  
έως 180ο καθώς και σε όλες τις ενδιάμεσες(για νεροχύτες) δίνοντας τη δυνατότητα 
επεξεργασίας του προφίλ χωρίς να χρειάζεται η επανατοποθέτηση του. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί σε προφίλ αλουμίνιου, PVC και ελαφρά κράματα, επιπλέον μπορεί να 
επεξεργαστεί τα προφίλ σιδήρου πάχους μέχρι 2mm. 

 

 

 


