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Фреза за обработване на контури на профили от PVC, предварително срязани под ъгъл от 45° от двете страни. 
Машината, интегрирана в процеса на производството на прозорци/врати чрез машините на 
Emmegi от серията FUSION, които са снабдени с шаблони с безшевна технология, оформя 
контурите на профилите, като ги подготвя 
за следващия етап по заваряване с безшевна обработка. 
CONTOUR има два електрошпиндела, които обработват едновременно краищата на профила. 
Зареждането и изваждането на профила се извършва чрез предни и задни ремъчни маси 
за зареждане, които подсигуряват непрекъсната поетапна работа с последващи процеси. 
Програмируема чрез самата машина или чрез офисен софтуер, тя импортира и автоматично изпълнява 

зададени по подразбиране и оптимизирани списъци на обработки. 

 
 
 
 
 

 
Егрономика и лесно 03  Автоматично настройване 
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програмиране   сечението на профила   изваждане  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Представените снимки имат чисто илюстративна цел 



 Contour   
Хоризонтална фреза за оформяне на контури на PVC профили 

 

01 
Безшевна 
технология 

 

 
CONTOUR представлява 
началната част от 
заваръчната установка и е 
включен с процеса на 
производство на 
прозореца/вратата от PVC. 
Той позволява 
оптимизиране на ъгъла на 
профила за заваряване 
чрез безшевна обработка с 
помощта на шаблони с 
безшевна технология. 

 

02 
Фрезоване на двата 
края на профила 
едновременно 
 
Две звена за фрезоване - 
едно фиксирано отляво и 
едно подвижно отдясно 
върху ос X, работят 
едновременно по двата края 
на профила, като 
отстраняват нужния 
материал за правилно 
прилагане на безшевната 
технология. 
Двете звена работят по две 
оси CNC, като обработват 
профила, който е 
предварително отрязан под 
ъгъл 45°. 
Пета ос CNC позиционира 
подвижната глава спрямо 
дължината на сегмента, 
който ще бъде 
обработван. 

 

03 
Егрономика и 
лесно 
програмиране 
 

 
Отделено е специално 
внимание на 
ергономичните аспекти 
на машината и особено 
на секцията за 
зареждане и изваждане. 
Опростеният и 
ергономичен дизайн 
отговаря на стандартите 
за безопасност и прави 
използването на 
машината по-лесно, 
като оптимизира 
операторския 
интерфейс. 

 

04 
Автоматично 
настройване на 
сечението на 
профила 
 
Софтуерът позволява 
автоматично и обезопасено 
вмъкване на ъгъла на 
профила, благодарение на 
инсталираната библиотека в 
CAD формат и физическото 
засичане на отделния 
профил, който ще бъде 
обработван. 

 

05 
Автоматично 
зареждане и 
изваждане 
 

 
Ремъчната маса за 
зареждане и изваждане 
позволява безопасна, лесна и 
ергономична работа с PVC 
профили. Масата има 
автоматична система за 
повдигане и позициониране, 
приспособена за профила за 
правилно обработване на 
двете челни позиции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДВИЖЕНИЯ ПО ОСИ 

 ОС X2 (мм) 3 350  
Оси Y1 – Y2 (мм) 190 

Оси Z1 – Z2 (мм) 130 

ПРЕЦИЗНОСТ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕТО 

 ОС X2 (мм) 0,1  
Оси Y1 – Y2 (мм) 0,1 

Оси Z1 – Z2 (мм) 0,1 

РАБОТНА ЗОНА 

 Максимална обработваема дължина на профила (мм) 3 500  
Максимална обработваема височина на профила (мм) 100 

Минимална обработваема височина на профила (мм) 50 

Максимална обработваема ширина на профила (мм) 130 

Минимална обработваема ширина на профила (мм) 50 

 РЕЖИМ НА ОБРАБОТКА  
Съвместимост на безшевните шаблони ● 

Автоматична ремъчна маса за зареждане и изваждане ● 

УСТРОЙСТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТИ 

Преградни защити на периметъра ● 

Пълна мобилна защита на работната зона ● 

Фотоклетки за защита от достъп до работната зона на горните крайници ● 

Установка за засмукване на стружки ● 

КОНТРОЛЕН БЛОК 

Вентилирано електротабло ● 

CNC панел-сензорен екран на компютъра ● 

Монитор с графични цветове 15.6” HD-TFT ● 

Мрежова карта RJ45 ● 

USB портове 2 

Баркод четец ○ 
 

●   включено 
○   предлага се 
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