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Fissamatic 
Център винтонавивна машина 
за укрепители за PVC профили 

 Транспортиращи валяци 01 Автоматично 
подравняващо 
завинтване на винтовете 
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Център винтонавивна машина с управляема ос за завиване на укрепители от 
алуминий или желязо в профилите на PVC дограми. Винтовете се зареждат 
автоматично. Можете да регулирате височината на винтонавивната машина, 
задавайки предварителни настройки на 6 позиции. В допълнение, настройките 
могат да се правят през софтуера, с помощта на оста Z на CN. Управлението 
на работния цикъл се извършва чрез интуитивен софтуер, който дава насоки на 
оператора, посредством прости указания, които се показван върху дисплея на 
сензорния екран. Има възможност за директна връзка с компютър през ethernet 
кабел (по заявка)

  

Механизъм за зареждане 
на винтовете 

03 Ролков конвейер за 
зареждане и отвеждане 
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Fissamatic 
Център винтонавивна машина за укрепители за PVC профили 

01  
Транспортиращи 
валяци 

 02 
Автоматично 
подравняващо 
завинтване на 
винтовете 
 

 03 
Механизъм за 
зареждане на 
винтовете 

 04 
Ролков конвейер 
за зареждане и 
отвеждане 
 

 05 
Команден пулт 

Профилът се 
транспортира по 
моторизирани валяци 
от пневматичните 
преси. В зависимост от 
вида на профила, могат 
да бъдат използвани 
съответните легла за 
калъпите, подходящи 
за по-добър захват и 
транспортиране на 
детайла. Завинтването 
става посредством 
педал, които включва 
захващането и 
закрепването на 
детайла и завинтването 
му. 

 Fissamatic прави 
процеса по завинтване 
по-лесен и бърз: на 
практика, натискайки 
педала, управлявате 
едновременно и 
блокирането на 
профила, и 
автоматичното 
подравняване на 
завинтването на 
винтовете. Можете да 
регулирате височината 
на винтонавивната 
машина, задавайки 6 
предварителни 
настройки при базовия 
модел; допълнително 
можете да управлявате 
тази настройка през CN, 
използвайки 
вертикалната ос. 

 Позволява 
автоматичното 
последователно 
зареждане на винтовете 
в точната посока. С цел 
увеличаване на 
производствения 
капацитет, можете да 
добавите втори 
механизъм за 
зареждане за винтове. 

 Един ролков конвейер 
на входа и един на 
изхода с функция за 
зареждане и отвеждане 
на профила, осигуряват 
лесно преместване на 
частта, като гарантират 
минимално усилие от 
страна на оператора. 

 Операторският 
интерфейс със 5,7” 
сензорен екран, 
позволява определянето 
на позицията на детайла, 
в която трябва да се 
навие винта, както по 
вертикалата, така и по 
хоризонталата. 
Машината е оборудвана 
с USB порт, с цел 
улесняване обмена на 
данни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА   

 Регулиране на дълбочината и на силата на навиване на винтовете •  

 Винтонавивна машина, която може да се постави върху оста Z на CN ○  

 Автоматично зареждане на винтовете •  

 Управление на втория винт ○  

 ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ЗАХВАЩАНЕ ПРОФИЛ   

 Придвижване на профила напред чрез моторизирани валяци •  

 Ролков конвейер за зареждане и отвеждане •  

 РАЗМЕРИ   

 Размери на машината ДxШxВ (мм) 5 700 x 1 215 x 1 500  

 Мин-макс. дължина на профила (мм) 325 ÷ 2 500  

 Мин-макс. размери на профила (мм) 
Ш = 40 ÷ 140 
В = 40 ÷ 180 

 

 Мин-макс. височина на навиване на винтовете (мм) 18 ÷ 168  

 Максимално тегло на профила за зареждане (кг) 15  

 Тегло на машината (кг) 360  

●   включено 
○   предлага се  
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