
Представените снимки имат чисто илюстративна цел 

 

  

Precision RS 
машина за рязане с две глави с 
радиален режещ диск Ø 600 mm 

 Виртуална ос за 
накланянето на триона 

01 Радиално рязане 02

     

   

Диаграма на рязане 

Машина за рязане с две глави с 5 контролирани оси за алуминий, PVC и леки сплави, с автоматично 
задвижване на подвижната глава и с електронно управление на всички ъгли: от 22°30’ (вътрешни) до 45° 
(външни) с точно регулиране до един градус, от 280 позиции. Видиевите режещи дискове с размер 600 mm 
могат да се движат напред по два различни начина.  Стандартното движение напред оптимизира диаграмата 
на рязане по вертикалата, за рязане на профили по-големи от 450 mm. Така нареченият начин на “радиално 
рязане”, представляващ един от патентите, съпътстващи тази машина, представлява продължителен ход с 
извеждане много напред, отвъд съответния вертикален плот; по този начин се получава по-пълна диаграма 
на рязане по хоризонталата. Този метод позволява рязане на 45° профили с ширина до 240 mm. 
Придвижването напред на режещия диск се осъществява от двойка оси CN, гарантиращи най-доброто 
регулиране на скоростта и на хода на излизане на режещите дискове. 
Всички движения на осите се извършват по релси и сачмени плъзгачи. Вградената автоматична защита на 
зоната за рязане, дизайнът на клавиатурите за управление, достъпът отпред до електронния и 
пневматичния панели, превръщат модела в много иновативен, включително от гледна точка на 
безопасността и ергономичността. 
PRECISION RS разполага с 5 оси с изключително прецизно цифрово управление при определяне позицията 
на подвижната глава, на накланянето на двата триона и на придвижването напред на режещите дискове в 
етапа на рязането. За позиционирането се използва специална магнитна лента, която може да поддържа в 
паметта данни за самото позициониране, като по този начин се избягват операции по наместване на осите. 
Цифровото управление на всички движения позволява управляването на всяка една операция, включително 
на дължината на хода на излизане на режещите дискове, се извършва от високотехнологична сензорна 
конзола. 
Версията HS (High Speed) има ос X с по-висока скорост и всички защитни прегради, 
необходими при извършването на автоматичната обработка и на обработките, извършвани без 
нужда от надзор. 

 

   

Захващане профил 03 Контрол 04 HS – High Speed 05

 

  

bg #2 

01 03 04 

02 
05 



Представените снимки имат чисто илюстративна цел 

 

Precision RS 
Машина за рязане с две глави с радиален режещ диск Ø 600 mm 

01 
Виртуална ос за 
накланяне на 
триона 

 02 
Радиално рязане 

03 
Захващане профил 
 

04 
Контрол 

 05 
HS – High Speed 

Накланянето на всяка глава, 
до a 22°30’ навътре става с 
помощта на две кръгли 
релси, разположени върху 
четири двойки стоманени 
валяци. Това решение, 
защитено с патент, 
позволява премахване на 
всяко струпване в зоната на 
рязане, улесняващо изцяло 
позиционирането и 
захващането на профила, 
демонстрирайки също така 
и по-голяма устойчивост и 
от традиционните системи. 
Позиционирането с 
помощта на специална 
магнитна лента, премахва 
необходимостта от отчитане 
на осите и произтичащите 
от това времена за цикъл. 

 С подходящи регулирания, 
ходът на излизане на 
режещите дискове, може да се 
удължи извън предният плот, 
със значително увеличаване на 
хоризонталните размери на 
диаграмата на рязане. Т. нар. 
“радиално рязане”, предмет на 
друг патент на Emmegi, 
позволява рязане на профили с 
големи размери или 
едновременно рязане на 
няколко профили. 
Оптимизираните геометрични 
форми на новия вид триони, 
позволяват постигането на по-
широка диаграма на рязане, 
покриващо по-голям и диапазон 
и по височина. 

С голяма възможност за 
използване на пространството, 
осигурено от виртуалната ос, 
захващането на профила за 
рязане, става по изключително 
прецизен и безопасен начин, с 
помощта на две хоризонтални 
преси. За вертикално 
захващане, особено при 
специално рязане, е налична 
патентована система от 
хоризонтални преси, 
осигуряващи вертикалното 
захващане на профила. 
Precision може да бъде 
оборудвана с валяк върху 
подвижна глава, за стандартно 
зареждане и разтоварване и с 
неподвижна глава, за 
зареждане от лявата страна. 

Командният панел, който е 
с ергономичен и 
изключително модерен 
дизайн, разполага с 10,4” 
сензорен дисплей и 
напълно персонализиран 
софтуер с голям брой 
функции, разработени 
специално за тази 
машина, който работи под 
Microsoft Windows®. 
Създаването на списъци с 
резовете оптимизира 
работния цикъл, 
осигурявайки намаляване 
на шкартото и намаляване 
на времето за извършване 
на работите по зареждане 
и разтоварване на 
детайлите. 

 Версията HS - High 
Speed разполага с ос Х 
(за по-бързо 
позициониране на 
подвижната глава), а в 
задната си странична 
част, е оборудвана с 
пълен комплект защитни 
прегради, необходими за 
безопасната и 
високопродуктивна 
работа. 
Характеристиките за 
безопасност на версия, 
работеща изцяло 
самостоятелно, 
позволяват използването 
на автоматични цикли на 
рязане, включително 
такива, които не изискват 
обслужване, 
осигурявайки 
максимална 
оперативност. 

 

 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА   

 

Електронен контрол на оста X ● 

Скорост на позициониране ос X стандарт (m/min) 25 

Скорост на позициониране ос X версия HS (стандарт) (m/min) 35 

Скорост на позициониране ос X версия HS (по заявка) (m/min) 50 

Отчитане положение подвижна глава чрез система за директно измерване, работеща със специална магнитна 
лента 

● 

Отчитане накланяне подвижна глава чрез система за директно измерване, работеща със специална магнитна 
лента 

● 

Електронен контрол на междинните ъгли ● 

Макс. накланяне навътре 22°30’ 

Макс. накланяне навън 45° 

Придвижване напред на режещия диск с електронна ос ● 

Полезен рез, спрямо модел (m) 5 / 6 

Минимален стандартен рез при 2 глави на 90° (mm) 390 

Минимален рез при софтуер PRO с 2 глави на 90° (mm) 280  

Минимален рез при софтуер PRO с 2 вътрешно глави на 45° (mm) 520 

Минимален рез чрез бутане при софтуер SLICE (mm) 0 

Максимална ширина профил със стандартен рез (mm) 167 

Максимална височина профил с радиален рез на 90° (mm) 215 

Максимална височина профил с радиален рез на 45° (накланяне навън) (mm) 90 

Максимална височина профил с радиален рез на 45° (накланяне навътре) (mm) 150 

Максимална ширина профил с радиален рез (mm) 240 

Видиеви режещи дискове 2 

Диаметър режещ диск 600 

Макс. мощност безчетков мотор режещ диск (kW) 4,5 

Електронно измерване дебелина профил ○ 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ  

Вградената автоматична защита с електронно включване ● 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ЗАХВАЩАНЕ ПРОФИЛ  

Двойка пневматични хоризонтални челюсти с устройство “ниско налягане” ● 

Двойка хоризонтални челюсти с вертикално стягане ○ 

Двойка допълнителни хоризонтални челюсти ○ 

Ръчна настройка от графичния интерфейс за позициониране челюсти ○ 

DIGICLAMP – дигитална система за управление на позиционирането и за супервайзнг на челюстите ○ 

Междинна пневматична поставка за профил ● 

Валяк върху подвижна глава с пневматични поставки за профила В слейв ○ 

Валяк подложка за профил върху неподвижна глава за Вкарване профил отляво ○ 

Стопер за пневматично отчитане върху подвижна глава за Вкарване профил отляво ○ 

СМАЗВАНЕ И АСПИРИРАНЕ  

Система за смазване чрез масло с минимална дифузия ● 

Предварителна подготовка автоматично стартиране аспиратор ● 

Гумена лента за отвеждане на стружките ○ 

●   Включено     ○ предлага се  
  
01.07.2018 г.  www.emmegi.com
 


