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Автоматичен плот с лазерна система, 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. 
INSERMATIC V1 позволява независима работа от системата за управление. 
Устройствое с лазерна система за определяне на отворите, сканира пантата и определя 
местата където след това, станцията за завиване поставя болтовете.  
Моделите “B” и “BA” са оборудвани 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 
Цуфрово 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) светодиоди. 
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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01 
Автоматичен 
завивач 
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Пренасяне на 
рамката 

 03 
Въртене на 
рамката 

04 
Лазерна система 

 05 
Контрол 

Моделът V1 е 
снабден със станция 
за завиване, с 
възможност за 
поставяне на 
допълнителен 
зареждач (опция) 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 
за започване 
автоматично завиване 
на пантата. 

 Въртенето на рамката 
за последователна 
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. 

 Моделът V1 позволява 
независима работа от 
системата за управление, 
без да се налага пренасяне 
на координатите за 
поставяне на болтовете от 
софтуер. 
Лазерна система за 
отчитане отворите на 
пантите, сканира профила и 
показва местата за 
завиване, и за последващо 
поставяне на болтовете. 

 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 4 

Маршрут ос X –основна единица за завиване и сканиране с лазерна система (м/мин) 3860 

Маршрут ос Y – поемане на рамката от зоната на монтаж (м/мин) 4870 

Маршрут ос  R – въртене рамка -5° ÷ 185° 

Скорост ос  X – позициониране завиване (м/мин) 45 

Скорост ос X – сканиране с лазерна система (м/мин) 30 

Скорост ос Y – пренасяне рамка от зоната за монтиране (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 (модели “B” и “BA”)  

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 1 

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 

2012/09/01 Снимките са представени само с илюстративна цел www.emmegi.com
 


