
 

  

                Precision T2 
резачка с двойна глава 

 Виртуална ос за 
накланяне на единицата 
за рязане 

01 HS – High Speed 02

                

  
                     Резачка с двойна глава с 5 контролни оси за алуминий, PVC и леки сплави, с автоматично движение на 
подвижната глава и електронно управление, на всички ъгли от 45° (вътрешни) до 15° (външни) с точност, в 
рамките на всеки градус,  от  280 позиции. 
Иновативната виртуална ос на въртене на единицата за рязане, предмет на един от патентите към тази 
машина, освен че осигурява абсолютна устойчивост на системата, позволява и управление на 
позиционирането, за захващане на профила с много голяма точност. Тези характеристики, позволяват 
постигане на много по-голяма точност на рязане, в сравнение с всяка една друга машина, в разглежданата 
категория, и определят името PRECISION (ТОЧНОСТ), като основна характеристика. Всички движения на 
осите се извършват, върху водачи и устойчиви плъзгачи сателити. Вградената автоматична защита на 
зоната за рязане, дизайна на бутоните за управление, достъпа отпред на електронният и пневматичен 
панел, определят модела, като много иновативен и от гледна точка на безопасност и ергономичност. 
PRECISION R2 разполага с 5 оси с цифров контрол, с изключителна точност, за позициониране на 
подвижната глава, за накланяне на двете единици, за рязане и за движение на ножа, във фазата на рязане. 
Позиционирането използва абсолютна магнитна лента, в състояние за поддържане в паметта на 
позиционирането и избягване операциите по отчитане на осите. Цифровият контрол на всички движения , 
позволява управление на всяка една операция, включителни дължината на маршрута на изхода на ножа, от 
една изключително модерна touch screen конзола за управление. 
Варианта HS High Speed предвижда ос  X с по-висока скорост и всички необходими защити при обработката, 
включително и неуправляваните. 
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                           Накланянето на всяка глава, до 15° навън, става с помощта на два кръгови водача, разположени на четири двойки стоманени ролки. Това решение, предмет на патент, позволява премахване на всякакви натрупвания, в зоната на рязане, с пълно удобство при поставяне и захращане на профила, и освен това осигурява по--голяма устойчивост от традиционните системи. Позиционирането, с помощта на абсолютна магнитна лента, премахва необходимостта от  отчитане на осите и свързаното с това време за цикъл. 

 Вариантът HS -High Speed, разполага с ос Х по-бърза (за позициониране на подвижната глава), и разполага с цялостна защита отстрани и от задната страна, за осигуряване на работа в условия на пълна безопасност и с увеличена производителност. Характеристиките за безопасност на този модел, без никакъв достъп по време на действие, позволяват използване на автоматични цикли на работа, и такива които не се обслужват, с осигуряване на максимална оперативност. 

 С голяма възможност за използване на пространството, осигурено от виртуалната ос., захващането на профила за рязане, става по изключително точен и безопасен начин,  с помощта на два хоризонтални притискача. За нуждите при вертикално захващане, особено при специалните разрези, се предлага система от хоризонтални притискачи, предмет на патент, които осигуряват вертикално захващане на профила.  

 Изключително модерният и ергономичен пулт за управление, работи с екран touch screen от 10,4” и напълно персонализиран софтуер, и пълен с функции разработени, специално за тази машина, в среда на Microsoft Windows®. С помощта на създаване на списъци на рязане, се извършва оптимизиране на цикъла на обработка, с осигуряване намаляване на брака, и намаляване на времето за фазите на товарене-разтоварване  на парчетата   

 Precision може да се оборудва с валяк на подвижна глава, стандартно зареждане и сваляне, или с неподвижна глава, за зареждане отлявата страна. Наличен е един пневматичен стопер, на подвижната глава, за улесняване поставянето на профила, при този начин на зареждане.  

  

  
 
 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА   

 

Електронен контрол на остта X ● 
Скорост и позициониране на остта X стандарт 25 м/мин 
Скорост на позициониране на остта X вариант HS 35 м/мин 
Скорост на позициониране на остта X вариант HS (опция) 50 м/мин 
Отчитане позиция подвижна глава с помощта на система с директно измерване с абсолютна магнитна лента ● 
Отчитане накланяне подвижна глава с помощта на с директно измерване с абсолютна магнитна лента ● 
Електронен контрол на междинни ъгли ● 
Вътрешно макс.накланяне 45° 
Външно макс.накланяне 15° 
Движение на ножа и електронна ос или с хидропневматично задвижване (съгласно модела) ● 
Полезен разрез, съгласно модела (м) 5 / 6 
ТСТ ножове 2 
Диаметър на ножа 550 
Мощност двигател нож (kW) 2,2 
Електронно измерване на дебелина профил ○ 
БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТИ  
Цялостна предна защита с електронно задвижване ● 
Страничен тунел за защита и ограждане отдясно и отляво за свързване на стена (само вариант HS) ● 
Ограждане четвърта страна (само вариант HS) ○ 
ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ЗАХВАЩАНЕ ПРОФИЛ  
Двойка пневматични хоризонтални стеги с приспособление “ниско налягане” ● 
Двойка хоризонтални стеги с вертикално затягане ○ 
Двойка допълнителни хоризонтални стеги ○ 
Двойка хоризонтални притискачи преди уплътненията (само PVC) ○ 
Междинна пневматична поддръжка профил ○ 
Валяк на подвижна глава подчинен на пневматични поддръжки за профила ○ 
Валяк поддръжка профил на неподвижна глава за вкарване профил отляво ○ 
Стопер за пневматично отчитане на подвижна глава за вкарване профил отляво ○ 
Транспортна лента за спъпково или автоматично рязане ○ 
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