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          Automatica E 
Едноглав циркуляр 

 Захранващо устройство с  
мостови стеги (опция) 

01  Стеги под ъгъл 45° 
(опция) 

02 

               

 
                    Едноглав циркуляр с повдигащ се диск с автоматичен цикъл за рязане под ъгъл 
от 90°, снабден със стъпково устройство за подаване на детайли с цифрово 
управление, с толеранс на позиционирането на рязането до ± 0,5 мм. 
Машината е снабдена с пневматична система за автоматично отделяне на 
отрязания детайл, за да се гарантира максимално качество на отрязаната 
повърхност. Придвижването на диска може да бъде пневматично или 
хидравлично, то прави машината особено подходяща за обработването на 
профили със значително сечение. Програмируем от „PLC”, поставен на 
машината. 
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Automatica E 
      Едноглав циркуляр 
           01  
Захранващо 
устройство с  мостови 
стеги (опция) 

 02 
Стеги под ъгъл 45° 
(опция) 

 03 
Зона за рязане 

 04 
Управление 

                     Устройство за подаване на детайли, 
осъществено чрез използването на  
управлявана ос, която благодарение 
на употребата на  сачмено винтов 
подавач, е способна да гарантира 
висока точност на позиционирането. 
Програмируемо от „PLC”, монтиран 
на машината. 
Снабдено със система от мостови 
стеги (по заявка), която позволява 
изключителната многостранност на 
блокирането към най-различни по 
форма профили, като същевременно 
запазва бързината при действието на 
блокиращите цилиндри. 
 

 Аксесоар по заявка, който позволява 
правилното блокиране и отрязване 
на профили с неправилна форма, 
като гарантира максимална здравина 
на стягането и като запазва 
точността, което е и отличителна 
характеристика на машината. 
Използването на тази система се 
характеризира също така и с 
простота и бързина при 
регулирането. 

 За да се позволи максимално 
използване на широкия капацитет на 
рязане, което гарантира 
обработването на профили с големи 
размери, зоната за рязане се 
характеризира със здрава 
конструкция, способна да гарантира 
максимална точност. Това се отнася 
както до хоризонталната плоскост, 
така и до вертикалните ъглови 
конзоли. 

 Зоната за управление се 
характеризира с пулт за управление, 
снабден с PCL, от който може да се 
програмират единични срезове или 
срезове съгласно списъка на място, 
както чрез свързване посредством 
сериен порт, дистанционно.  
Контролът на управлението на 
машината се допълва от Устройство 
за регулиране на натиска на стегите 
и от възможността за регулиране на 
скоростта на придвижване на диска. 
 

 
 
 

 
Диаграма на рязане 

 
 
      ДИСК  

      
Твърдосплавен (според модела) (мм) 

450 
550 
650 

      Конвейер за отвеждане на стружките от диска  
      ПОДАВАНЕ НА ДИСКА  
      Хидравлично с използване на масло или само хидравлично (според модела)  
      ЗАЩИТА НА ЗОНАТА ЗА РЯЗАНЕ  
      Пълна защита с ръчно управление  
      СИСТЕМА ЗА СМАЗВАНЕ  
      С масло с минимална дифузия  
      СТЕГИ  
      Двойка вертикални пневматични стеги с редуктор на налягането, снабден с манометър  
      Двойка хоризонтални пневматични стеги с редуктор на налягането, снабден с манометър  
      ДВИГАТЕЛ  
      Спирачен трифазен с време на задействане 10 сек. (kW) 5,5 
      ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЪРЗВАНЕ С АСПИРАТОР  
      MG  
      АКСЕСОАРИ  
      Пневматична система за отделяне на отрязания детайл  
      ЗАХРАНВАЩО УСТРОЙСТВО  
      С цифрово управление (мм) 0÷1000  
      Velocità avanzamento (m/min) 20 

  
2018/09/01                                             Схемите са представени единствено с информационна цел www.emmegi.com 
 


	Automatica E
	Едноглав циркуляр
	04
	03
	02
	01 
	Управление
	Зона за рязане
	Стеги под ъгъл 45° (опция)
	Захранващо устройство с  мостови стеги (опция)

