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Автоматичен плот за автоматично завиване на панти, с постоянна или променлива стъпка 
върху рамки за прозорци, с широк работен плот, осигуряващ движение и въртене на рами с 
големи размери. 
Плотът е напълно програмируем от конзоли, или в повечето случаи получава данни от 
система за управление на пантите, която автоматично програмира обработките на машината.
Два завивача с автоматично захранване с болтове, работят едновременно по двете страни на 
рамката. 
Окомплектован е с плот за предварителен монтаж, със системи за избор на частите, със 
склад за панти с 21 места за съхранение на пантите, окомплектован с резачка с Цифрово 
Управление, за размерно рязане и кутия за събиране на стружки. По заявка склада може да се 
увеличи до 42 места, с окомплектоване с допълнителнa  резачка, за различни панти и система 
за разпознаване с LED (опция) светодиод. 
Моделите “BA” разполагат със система за транспорт, осигуряваща автоматично пренасяне на 
рамата, от плота за монтиране до плота за завиване на пантите. 
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Моделът H2 разполага 
с две независими 
станции за завиване, за 
едновременна работа 
на двете страни на 
рамката, с възможност 
за използване и на 
трети зареждач за 
специални болтове. 
 

 Тази система 
осигурява пренасяне 
на рамки, дори с 
големи размери, от 
плота за монтиране 
до плота за завиване 
и поставянето им,  без 
намеса от страна на 
оператора, на мястото 
на започване 
автоматично завиване 
на пантата. 

 Въртенето на рамката 
за последваща 
обработка на 4-те 
страни, се извършва 
от автоматична 
система с Цифрово 
управление. 
Устройството 
осигурява въртене на 
рамки с големи 
размери, без намеса 
от страна на 
оператора, до крайно 
поставяне на пантата 
на целия квадрант. 

 За идеална организация на 
склада на основата на 
линията, INSERMATIC може 
може като опция да бъде 
окомплектован със склад с 21 
или с 42 места, със зареждане 
отзад, с лесен достъп за 
оператора отпред. 
Склада може да се 
окомплектова със система със 
светодиоди, за по-лесен избор 
на  необходимите части на 
пантите и заден навес за 
улесняване на зареждането 
им. 

 Командният пулт, 
ергономичен и 
изключително модерен, 
разполага със сензорен 
дисплей 10,4” и напълно 
персонализиран 
софтуер, с голям избор 
на функции, 
разработени специално 
за тази машина, в среда 
на Microsoft Windows®. 

 
 

Модел “BA” със склад с 42 места и устройство за освобождаване на линия 
 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА   

Брой на контролираните оси 5 
Маршрут ос X –основна единица за завиване (м/мин) 3860 
Маршрут ос Y – поемане на рамката от зоната на монтаж и втора единица за завиване (м/мин) 4870 
Маршрут ос  R – въртене рамка -5° ÷ 185° 
Скорост ос  X – позициониране завиване (м/мин) 45 
Скорост ос Y – пренасяне рамка от зоната за монтиране (м/мин) 45 
Скорост ос Y – положение завиване (м/мин) 45 
Скорост ос R – въртене рамка (°/мин) 2500 
Работно налягане (бара) 6 – 7 
Потребление на въздух (Nl/мин) 700 
Инсталационна мощност (kW) 8 
Максимален капацитет (кг) 240 
ПЛОТ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН МОНТАЖ   
Плот за предварителен монтаж панти ● 
Склад панти с 21 места ● 
Склад панти с 42 места ○ 
Резачка с Цифрово Управление за панти с постоянна стъпка ● 
Кутия за събиране на стружки ● 
Резачка с Цифрово Управление за панти с променлива стъпка ○ 
ЕДИНИЦИ ЗА ЗАВИВАНЕ  
Брой единици за завиване 2 
Допълнителен зареждач за болтове със специална дължина ○ 
ЗАСТОПОРЯВАНЕ ПАРЧЕ  
Система за застопоряване на рамката с помощта на пневматични клеми ● 
Минимална височина профил (мм) 34 
Максимална височина профил (мм) 120 
Максимален размер за застопоряване профил (мм) 170 
Минимален размер обработваема рамка – външен размер (мм) 400 x 400 
Максимален размер обработваема рамка – външен размер (мм) 1250 x 2500 
Опционален максимален размер обработваема рамка – външен размер (мм) 1250 x 2700 
РАБОТНИ ПЛОТОВЕ  
Контактни повърхности покрити с четки ● 

 

Височина работен плот (мм) 905 

●   включено 
○   налично 
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