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Vegamatic  
Pusher TC 
Център за рязане 

 Склад за зареждане  01 Контрол 02

     

 
 
 
 
 

Автоматичен център за рязане, с фронтален режещ диск CNC с 3 контролирани 
оси, предназначен за рязане на профили от алуминий, PVC профили и леки 
сплави. Извършва автоматично създаване на списъка за програмирани и 
оптимизирани резове. Може да извършва резове под тъп ъгъл и от двете 
страни на профила. Машината може да извършва резове с ъгли от 45° до 135°. 
Склад за автоматично зареждане чрез ремъци или, по заявка, чрез стъпково 
придвижване; склад за автоматично сваляне от отсрещната страна. Може да 
бъде конфигурирана със звено за пробиване на хоризонтални или вертикални 
отвори, които могат да се настройват за специални автоматични обработки. 
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Представените снимки имат чисто илюстративна цел 

Vegamatic Pusher TC 
Център за рязане 

01 
Склад за 
зареждане 
 

 02 
Контрол 

 03 
Механизъм за 
изваждане 

04 
Модул за рязане 

 05 
Склад за сваляне 
 

Машината може да 
бъде оборудвана със 
склад за зареждане с 
автоматично 
позициониране на 
прътовете, чрез 
стъпково 
придвижване или 
чрез ремъци, който 
може да поеме 
профили с 
максимална дължина 
7,5 метра. 
Складът, който 
работи чрез стъпково 
придвижване е 
подходящ специално 
за зареждане на 
профили, чието 
сечение прави 
транспортирането им 
в стабилна позиция 
трудно. Когато се 
работи със стабилни 
профили, складът 
чрез ремъци 
позволява 
адаптиране към 
детайла и отличен 
работен капацитет. 
 

 Операторският 
интерфейс разполага с 
15” сензорен екран и 
мрежова връзка, USB 
портове и плот за 
дискета, улесняващи 
комуникацията с външни 
устройства. Разполага 
също и с вградена пулт с 
копчета, мишка и 
клавиатура, както и с 
възможност за iButton за 
инсталиране на принтер 
за етикети, и за 
свързване на 
дистанционна пулт. 
Управлението е по д 
операционната система 
Windows 2000, в която са 
инсталирани софтуерите 
Job и Blade: Job 
представлява инструмент 
за обработка на поръчки 
и за оптимизиране на 
списъците за рязане, 
Blade, който е помощен 
софтуер на Job, 
контролира управлението 
на машината и управлява 
обработките. 

 Механизмът за 
изваждане, управляван 
от CNC, държи 
детайлът неподвижен в 
хода на обработката и, 
щом тя приключи, го 
пренася от зоната за 
рязане, към склада за 
разтоварване, като 
движенията му са 
синхронизирани със 
следващите фази на 
обработката. 
Предаването на 
движението се 
осъществява чрез 
назъбен ремък, а 
здравото захващане на 
детайла се осигурява от 
пневматични цилиндри. 

Модулът за рязане има 
циркуляр с фронтална 
глава с хидравлично-
пневматично 
задвижване, оборудван 
с режещ диск 550 mm с 
широк диапазон на 
рязане: от 45° до 135°. 
Настройката на ъглите 
на рязане е напълно 
автоматична и се 
управлява от CNC. 

 Складът за 
разтоварване на 
детайлите е оборудван с 
автоматична система за 
обръщане и 
предвижване, 
позволяваща 
непрекъсната работа, 
намалявайки така 
времетраенето на 
работния цикъл. Освен 
това складът позволява 
едновременно 
съхранение на готови 
профили, а сензорът, 
който следи дали 
складът е пълен, 
защитава изправната 
работа на системата. 
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 ХОДОВЕ ОСИ   

 ОС U (захранващ механизъм) (mm) 7 500  

 ОС X (mm) 1 000  

 ОС B (ъгъл на диска)  45° ÷ 135°  

 РАБОТНО ПОЛЕ   

 Макс. дължина на зареждане  7500  

 Минимална теоретична дължина на реза (mm) 0  

 Макс. дължина на разтоварване в автоматичен режим (mm) 2 500  

 РЕЖЕЩ ДИСК   

 Диаметър  550  

 Хидравлично-пневматично придвижване напред ●  

 ЗАЩИТНА ПРЕГРАДА ЗВЕНО РЯЗАНЕ   

 Вградена защитна преграда звено рязане с пневматично управление  ●  

 СИСТЕМА ЗА СМАЗВАНЕ   

 Смазване чрез масло с минимална дифузия ●  

 ЧЕЛЮСТИ   

 Вертикални пневматични челюсти 3  

 Двойка хоризонтални пневматични челюсти с редуктор на налягането с манометър ●  

 Намаляване налягане челюсти с манометър ●  

 МОТОР   

 Мощност мотор тритактов трифазен режещ диск (kW) 3  

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВЪРЗВАНЕ КЪМ АСПИРАТОР   

 MG4-MG8 по заявка  
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