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Полуавтоматичен обработващ център, с диск с фронтално плъзгане с CNC 
(Цифрово компютърно управление), с 3 контролирани оси, предназначен за 
рязане на алуминиеви и PVC профили и леки сплави като цяло. Извършва 
автоматично списък на предварително определени и оптимизирани срезове. 
Може да извършва срезове под тъп ъгъл от двете страни на профила. 
Предвидено е да извършва срезове под ъгли от 45° до 135°, с ръчно 
натоварване и склад за автоматично разтоварване на противоположната 
страна. Може да се конфигурира с хоризонтални или вертикални блокове за 
пробиване, които могат да се настройват за специфични автоматични 
обработки. 
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В системата за цифров 
контрол (CNC) за 
позициониране на 
входящите профили, 
която е изключително 
бърза и точна, е 
предвидена цанга за 
фиксиране на готовите 
профили и възможност 
за ръчно регулиране на 
позицията. 
Предаването на 
движението става 
посредством зъбно 
съединение с намален 
луфт за да се поддържат 
високите стандарти за 
точност, гарантирани от 
CNC. Плъзгането на 
захранващия механизъм 
става върху  
циментирани и закалени 
щанги, чрез сферични 
втулки. 

 Интерфейсът за оператора с 
цветен 15” дисплей тъчскрийн 
има връзка чрез мрежа, USB 
портове и флопи четец за 
лесно комуникиране с 
външната среда. Освен това 
разполага с интегриран пулт, 
мишка и клавиатура, освен  
предвиденото място за iButton 
има и възможност да се 
монтира принтер за етикети и 
свързване към дистанционен 
пулт. Контролът се управлява 
от операционна система 
Windows 2000 като е 
инсталиран софтуера Job и 
Blade: Job е предназначен за 
редактиране на заявки и за 
оптимизиране на списъците 
за рязане, Blade, с помощен 
софтуер Job, контролира 
управлението на машината и 
управлява обработките. 

 Екстракторът, управляван 
от CNC блокира детайла по 
време на фазата на работа 
и веднъж след като 
приключи го прехвърля от 
зоната за рязане до склада 
за разтоварване като го 
задържа винаги в едно и 
също положение, за да 
улесни следващите фази на 
обработка. 
Предаването на движението 
се осъществява чрез зъбен 
ремък, а надеждното 
съединяване на детайла се 
осигурява от пневматичните 
цилиндри. 

 Модулът за рязане се 
състои от фронтален 
едноглав циркуляр с 
хидропневматично 
задвижване, снабден с диск 
от 550 мм с  широк диапазон 
на рязане: от 45° до 135°  
Задаването на ъглите на 
рязане е напълно 
автоматично и управлявано 
от CNC. 

 Складът за разтоварване на 
детайлите е снабден с 
автоматична система за 
кантоване и предвижване, 
което позволява 
непрекъсната работа като 
намалява времето на 
цикъла. Освен това складът 
позволява натрупването на 
готови профили, а сензор 
отбелязва кога складът е 
пълен и защитава 
функционалността на 
системата. 

 
 
 
 

 
  

VEGAMATIC VEGAMATIC PUSHER VEGAMATIC PUSHER T VEGAMATIC PUSHER TC 
 
 
 ХОД НА ОСИТЕ   

 ОС U (захранващ механизъм) (mm) 7.500  

 ОС X (mm) 1.000  

 ОС B (ъгъл на диска) 45° ÷ 135° - 22° ÷ 30° - 157° ÷ 30°  

 ПОЛЕ НА РАБОТА   

 Макс. дължина на зареждане 6.850  

 Минимална теоретична дължина на срязване (mm) 0  

 Макс. Автоматична дължина на разтоварване (mm) 2.500  

 ДИСК   

 Диаметър   550  

 Хидропневматично напредване ●  

 ЗАЩИТА НА ЗОНАТА ЗА РЯЗАНЕ   

 Пълна защита с пневматично управление ●  

 СИСТЕМА ЗА СМАЗВАНЕ   

 Пулверизираща с маслена емулсия ●  

 СТЕГИ   

 Вертикални пневматични стеги 3  

 Хоризонтални пневматични стеги с редуктор на налягането, снабден с манометър  1  

 Намаляване на налягането на стегите с манометър  ●  

 ДВИГАТЕЛ   

 Мощност на двигателя на „трифазния" диск (kW) 3  

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЪРЗВАНЕ С АСПИРАТОР   

 MG2-MG4 по заявка  

2018/09/01 www.emmegi.com
 
 


