
 

Представените снимки имат чисто илюстративна цел 
 

  

   

Integra Q 
линия за заваряване, 
фрезоване и почистване 

 Хоризонтална 
заваряваща машина с 4 
глави 

01 Първа станция на 
заваряване 

02

   
 

Линията INTEGRA Q1 за заваряване, обработване и почистване на PVC и алуминиеви 
профили е съставена от 5 основни елемента: хоризонтална машина за заваряване 
FUSION 4H (във всички нейни модели) със звено за изваждане, включено в рамката, 
звено Q-MATIC за обработка двустранно на заварената рамка, плот за обръщане, 
машина за почистване с 4 оси (TRIMMER 4A ) и накрая - с плот за изваждане по линията. 
Може да се добави допълнително към модел INTEGRA Q2 чрез втори модул Q-MATIC, 
който да поема рамката, завъртяна на 90° спрямо първия модул и може да извършва 
нужните обработки върху останалите две страни. 
Благодарение на опцията за зареждане от две места (отдясно и отляво) на всички 
изграждащи я елементи, докато конфигурирате, линията ви позволява да избирате 
посоката на извършване на операциите - отляво надясно или обратното. В зависимост от 
машината за заваряване, предвидена в линията, INTEGRA Q1/Q2 може да управлява 
изцяло автоматично рамки с различаващи се размери. Когато е правилно конфигурирана, 
линията може да обработва всички типове стандартни профили, акрилни профили или 
боядисани с покритие. 

  

Машина за почистване с 
4 оси 

03 Втора станция на 
заваряване 

04 Контролирано 
наблюдение на линията 

05
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Integra Q 
линия за заваряване, фрезоване и почистване

01  
Хоризонтална 
заваряваща машина 
с 4 глави 

 02 
Първа станция на 
заваряване 

 03 
Машина за почистване с 
4 оси 

04 
Втора станция на 
заваряване 

 05 
Контролирано 
наблюдение линия 

FUSION 4H представлява 
хоризонтална машина за 
заваряване с цифрово 
управление, извършваща 
изцяло дигитализирано 
заваряване на PVC 
профили. Произведен в 
два размера, моделът с 4 
глави позволява 
изработването на рамки 
посредством 
едновременно 
заваряване или чрез 
избор на четирите 90° 
ъгъла. Предвидена за 
ръчно товарене, FUSION 
4H разтоварва 
автоматично готовото 
изделие върху 
платформата на 
фрезоващата машина. 
Всички променливи на 
цикъла (време, скорост и 
др.) могат автоматично 
да бъдат програмирани и 
настроени за машината. 

 Обработката от двете 
страни на рамката в 
центъра на 
фрезоване Q-matic 1 
постоянно се 
наблюдава, следи и 
управлява от 
устройства, 
осигуряващи контрола 
и прецизното 
следване на 
външните 
повърхности. 
В различните етапи на 
цикъла, комбинацията 
от ремъчни конвейери 
и подвижни челюсти в 
отделните зони на 
модула, позволява 
гладко протичане на 
процеса на 
придвижване на 
рамката и пълен 
синхрон в отсезите на 
прехвърляне между 
различните системи 
за преместване. 

 Trimmer 4A представлява 
машина с 4 CN контролирани 
оси, която служи за 
почистване чрез изрязване на 
ъглите на PVC рамките; 
когато работи в автоматичен 
цикъл и след правилна 
конфигурация, тя може да 
проверява размерите на 
детайла за обработка. Тя е 
оборудвана с режещ диск с 
диаметър 275 mm, 
позволяващ изпълнението на 
различни програми за 
обработка, за почиствана на 
външния ъгъл и на 
различните профили. Освен 
това, Trimmer 4A разполага с 
горни и долни звена с нож за 
почистване чрез изрязване на 
бордюрите и горни и долни 
звена с нож за почистване 
чрез изрязване на 
вътрешните ъгли. 
Обработката на вътрешния и 
външния ъгъл може да се 
извърши чрез звената за 
пробиване/фрезоване отгоре 
и отдолу, с цел почистване на 
ъглите или нишите на 
уплътненията 

Вторият център за 
фрезоване Q-matic 2, който 
получава рамката, завъртяна 
на 90°, позволява 
обработката на другите две 
страни в линията за 
заваряване и почистване. 
Производственото ниво е 
достигнато чрез управление 
на два механизма на 
колелца, които независимо 
едно от друго, могат да 
изпълняват едновременно 
обработките от двете страни 
на рамката, без никакви 
затруднения от гледна точка 
на функционирането или 
времето. 
Двата механизма на колелца 
се управляват “паралелно”, 
достигайки 
производителността на двата 
отделни модула. Звеното за 
управление следи всяка 
позиция на колелцата и 
координира изпълнението на 
обработките; в резултат на 
това, цикълът трае по-кратко. 

 Integra е лесна за 
употреба и бързо 
приспособима: 
работата на 
инсталацията може да 
се управлява само от 
един оператор (от 
позицията на товарене 
на машината за 
заваряване Fusion 4H); 
цялата информация, 
която се отнася до 
извършващата се 
обработка (данните 
както за 
обработваните рамки, 
така и за вида 
обработвани профили) 
може да бъде 
визуализирана на 
всеки интерфейс, 
свързан към линията. 
Серийното свързване 
гарантира 
споделянето на 
нужните данни и 
позволява достъп 
и/или събиране на 
информация за 
процеса през едно 
единствено място.  

 
 

 
 

Линия INTEGRA за PVC с 1 Q-matic 

 

 
 

Линия INTEGRA за PVC с 2 Q-matic 
 

 РАЗМЕРИ НА ПРОФИЛА (*)   

 Максимални външни размери на рамката (mm) 2.500 x 2.500 (2,8 kg/m)  

 Минимални външни размери на рамката (mm) 400 x 350  

 Минимални вътрешни размери на рамката (mm) 350 x 300  

 Максимална височина на профила за обработка по линията 120  

 Максимална височина на профила, който трябва да се премести, без да се обработва, върху Q-MATIC 180  

 Минимална височина изрязване (mm) 40  

 Максимална ширина на профила (mm) 150  

 РАБОТА НА ЛИНИЯТА   

 Контрол температура загряваща плоча (°C) 200 ÷ 300  

 Размер бордюр за заваряване (mm) 
2 (стандарт) 

0,2 ÷ 2 (опционално) 
 

 Контрол температура ограничители на бордюра (°C) До / up to 70  

 Защитна преграда глави и светлинни сигнализатори ●  

 Звено за изваждане на рамката от машината за заваряване ●  

 Система за проверка на уплътнителя ○  

 Пробиване на отвори за монтаж на стена ○  

 Пробиване на отвори за монтаж на напречната релса ○  

 Ударно пробиване на отвори ○  

 Обработка тип “Кремона” ○  

 Пробиване на отвори панти рама ○  

 Пробиване на отвори панти крила ○  

 Референции за срещуположно завиване (отвори за поставяне на винтовете) ○  

 Вентилационни отвори ○  

 Отвори за източване на конденза ○  

 Автоматично преместване на рамката ●  

 Разтоварване върху приближен плот ○  

 Позициониране на рамката: автоматично с плот за обръщане ●  

 Пробиване на отвори за различните профили ○  

 Пробиване на отвори за панти ○  

(*) Производственият капацитет трябва да се провери след анализ на специалните профили и съответните обработки
● Включено 
○ Предлага се 
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