
 

Представените снимки имат чисто илюстративна цел 

 

  

 

Vitro 
Машина за рязане на 
стъклодържачи 

 Легла на калъпите със 
степенна смяна 

01 Бутони за управление на 
машината 

02

 
 

Машина за рязане на стъклодържачи с оформяне на ъгли 2 x 45°, извършваща 
висококачествени срезове. Едновременно отрязване на задната снадка, което 
се извършва от фрези, поставени една над друга. Машината разполага с 
пневматично устройство за вертикално блокиране, благодарение на което 
можете да обработвате едновременно два стъклодържача. 

  

     
Система за блокиране на 
детайла 

03 Модул за рязане 04  Свързване с ролкови 
конвейери и системи за 
сравнително измерване

05
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Представените снимки имат чисто илюстративна цел 

 

Vitro 
Машина за рязане на стъклодържачи 

01  
Легла на 
калъпите със 
степенна смяна 
 

 02 
Бутони за 
управление на 
машината 
 

 03 
Система за 
блокиране на 
детайла 

 04 
Модул за рязане 

 05 
Свързване с 
ролкови конвейери 
и системи за 
сравнително 
измерване 
 

Смяната на леглата на 
калъпите е много 
лесна: система със 
степени позволява 
бърза смяна, без нужда 
от използване на други 
инструменти. 

 От едно копче 
включвате блокирането 
на детайла и 
задвижването на 
режещите дискове, 
които автоматично 
преминават към 
рязането на 
профилите, правейки 
така използването на 
машината лесно и 
бързо. 

 Блокирането на детайла 
става отгоре, чрез 
преси: за по-тънките 
профили, VITRO 
предлага възможност за 
застопоряване на 
профила отдолу, 
предпазвайки го от 
деформации, като 
гарантира прецизност 
при рязането. 

 Когато извършвате 
едновременно рязане 
на стъклодържача, 
можете да използвате 2 
звена за рязане; те са 
разположени съответно 
под ъгли 45° и 135°. 
Всяко звено за рязане 
се състои от 2 режещи 
диска: първият 
извършва самото 
отрязване на 
стъклодържача, а 
вторият, с по-малкия 
диаметър, прави 
срезовите улеи в самия 
стъклодържач, където 
ще легне уплътнението. 
Машината е изработена 
така, че имате 
възможност да 
поставите 2 профила в 
леглата на калъпите и 
да изрязвате 
едновременно 2 
стъклодържача. 

 От страната на зоната за 
рязане е монтирана 
стоманена поставка за 
свързване на машината 
към ролков конвейер за 
товарене или към 
мерителен шаблон, чрез 
който отрязването на 
стъклодържача става 
точно на посоченото 
място. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 РАБОТНО ПОЛЕ   

 Максимална ширина на среза (mm) 130  

 Максимална височина на среза (mm) 44,5  

 Минимална дължина детайл (mm) 240  

 ВЪНШНИ РАЗМЕРИ   

 Ширина (mm) 510  

 Дълбочина (mm) 1 050  

 Височина (mm) 1 180  

 Тегло (Kg) 120  

 МОТОРИ   

 Трифазни асинхронни електромотори 2  

 Мощност мотори (kW) 1,8  

 Скорост (r.p.m) 2 800  
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