
 

Οι εικόνες που εμφανίζονται είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους 

  

     

Vegamatic  
Pusher T 
Κέντρο κοπής 

 Αποθήκη φόρτωσης  01 Έλεγχος 02

     

 
 
 
 
 

 

Αυτόματο κέντρο κοπής, με μετωπικό πριόνι με CNC, 3 ελεγχόμενους άξονες, 
προοριζόμενο για την κοπή προφίλ αλουμινίου, PVC και ελαφρών κραμάτων 
γενικότερα. Εκτελεί αυτόματα προκαθορισμένες και βελτιωμένες λίστες κοπής. Για 
λοξοκοπή και στις δύο πλευρές του προφίλ. Αυτό το μηχάνημα προορίζεται για την 
κοπή με γωνίες από 45° έως 135° ή 22°30’ έως 157°30’. Αυτόματη αποθήκη 
φόρτωσης με ιμάντες ή, προαιρετικά, κατά βήματα ανάστροφα. Αυτόματη αποθήκη 
εκφόρτωσης στην αντίθετη πλευρά. Μπορεί να διαμορφωθεί με μονάδα οριζόντιας ή 
κάθετης κοπής για ειδικές αυτόματες κατεργασίες. 
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Οι εικόνες που εμφανίζονται είναι μόνο για επεξηγηματικούς λόγους 
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Το μηχάνημα μπορεί 
να εξοπλιστεί με 
αποθήκη φόρτωσης με 
αυτόματη τοποθέτηση 
μπαρών, τύπου κατά 
βήματα ανάστροφα ή 
με ιμάντες, που μπορεί 
να δεχτεί προφίλ 
μέγιστου μήκους 7,5 
μέτρων. 
Η αποθήκη κατά 
βήματα ανάστροφα 
είναι ιδιαιτέρως 
κατάλληλη για τη 
φόρτωση προφίλ των 
οποίων η διατομή 
καθιστά δύσκολη τη 
μεταφορά διατηρώντας 
μια σταθερή θέση. Αν 
υπάρχουν σταθερά 
προφίλ, η αποθήκη 
φόρτωσης με ιμάντες 
επιτρέπι τη μέγιστη 
ευελιξία και ικανότητα. 
 

 Η διασύνδεση χρήστη με 
την οθόνη αφής 15" 
διαθέτει σύνδεση μέσω 
δικτύου, θύρες USB και 
συσκευή ανάγνωσης 
δισκέτας για εύκολη 
εξωτερική επικοινωνία. 
Εκτός αυτού διαθέτει 
μπουτονιέρα 
ενσωματωμένη, ποντίκι και 
πληκτρολόγιο, εκτός βέβαια 
από την προεγκατάσταση 
για iButton και τη 
δυνατότητα εγκατάστασης 
εκτυπωτή ετικετών και τη 
σύνδεση με μία 
απομακρυσμένη 
μπουτονιέρα. Ο έλεγχος 
γίνεται με διαχείριση από το 
λειτουργικό σύστημα 
Windows 2000 στο οποίο 
είναι εγκατεστημένα τα 
λογισμικά Job και Blade: 
Το Job είναι 
προετοιμασμένο για το 
πρόγραμμα έκδοσης 
παραγγελιών και τη 
βελτίωση των λιστών 
κοπής, το Blade, που 
συνοδεύει το Job, ελέγχει 
την εξέλιξη της λειτουργίας 
του μηχανήματος και 
διαχειρίζεται τις 
κατεργασίες. 

 Ο εξωθητήρας, η 
διαχείριση του οποίου 
γίνεται από το CNC, 
μπλοκάρει το τεμάχιο στη 
φάση κατεργασίας και, 
όταν ολοκληρωθεί, το 
μετακινεί από τη ζώνη 
κοπής στην αποθήκη 
εκφόρτωσης διατηρώντας 
το χρονισμό προκειμένου 
να διευκολυνθούν οι 
επόμενες φάσεις 
κατεργασίας. 
Η μετάδοση κίνησης 
γίνεται με οδοντωτό 
ιμάντα και το πιάσιμο του 
τεμαχίου στη μέγγενη 
εξασφαλίζεται από 
πνευματικούς κυλίνδρους. 

 Ο μονάδα κοπής 
αποτελείται από ένα 
πριόνι μονής κεφαλής 
εμπρός, υδροπνευματικής 
κίνησης, εφοδιασμένο με 
δίσκο 550 mm και ευρύ 
τομέα κοπής: από 45° 
έως 135° (από 22°30’ έως 
157°30’). 
Η ρύθμιση των γωνιών 
κοπής γίνεται εντελώς 
αυτόματα και η διαχείριση 
γίνεται από το CNC. 

 Η αποθήκη εκφόρτωσης 
τεμαχίων είναι 
εφοδιασμένη με αυτόματο 
σύστημα ανατροπής και 
μετακίνησης που επιτρέπει 
την συνεχή κατεργασία, 
μειώνοντας το χρόνο του 
κύκλου. Εκτός αυτού, η 
αποθήκη επιτρέπει τη 
συσσώρευση των 
τελειωμένων τεμαχίων ενώ 
ένας αισθητήρας, που 
επισημαίνει όταν το η 
αποθήκη είναι γεμάτη, 
προστατεύει τη λειτουργία 
του συστήματος. 
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 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΞΟΝΩΝ   

 ΑΞΟΝΑΣ U (τροφοδότης) (mm) 7.500  

 ΑΞΟΝΑΣ X (mm) 1.000  

 ΑΞΟΝΑΣ B (γωνία λάμας)  45° ÷ 135° - 22°30’ ÷ 157°30’  

 ΠΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ   

 Μέγ. μήκος φόρτωσης  7500  

 Ελάχιστο θεωρητικό μήκος κοπής (mm) 0  

 Μέγιστο μήκος αυτόματης εκφόρτωσης (mm) 2.500  

 ΔΙΣΚΟΣ   

 Διάμετρος  550  

 Υδραυλική-πνευματική προώθηση ●  

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΖΩΝΗΣ ΚΟΠΗΣ   

 Ενιαίο προστατευτικό ζώνης κοπής πνευματικού χειρισμού  ●  

 ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ   

 Σύστημα λίπανσης με λάδι ελάχιστης διάχυσης ●  

 ΜΕΓΓΕΝΕΣ   

 Κάθετες πνευματικές μέγγενες 3  

 Ζεύγος οριζόντιων πνευματικών μορσών με μειωτήρα πίεσης και μανόμετρο ●  

 Μειωτήρας πίεσης μορσών με μανόμετρο ●  

 ΜΟΤΕΡ   

 Ισχύς τριφασικού κινητήρα λάμας (kW) 3  

 ΠΡΟΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ   

 MG4-MG8 προαιρετικός εξοπλισμός  
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