
Представените снимки имат чисто илюстративна цел 

  

TKE 305 EA 
Машина за рязане с една глава 

 Механизъм за зареждане 
с челюсти тип “мост” 

01 Зона за рязане с 
челюсти тип “мост” 

02 

     

 

Автоматична машина за рязане с една вдигаща се глава за рязане на 90°, 
оборудвана с електрическа CN система за придвижване на пръта напред. 
Предлага се и в конфигурация с режещи дискове с различни диаметри, с 
електрическа CN система за придвижване на пръта напред. 
За да отговори на нуждите от резове, изискващи перфектни ръбове, машината 
разполага с допълнително оборудване: пневматична система за автоматично 
отделяне на отрязания детайл, която предотвратява оставянето на следи, 
което е обичайно при прибирането на режещия диск, какъвто е случаят с 
машините, използващи този режим на рязане. Може да бъде в конфигурация и 
с инвертор, извършващ вариации в скоростта на въртене на режещия диск, с 
цел оптималното ѝ пригаждане към профила, който ще се реже.  
Може да бъде оборудвана с отделение за автоматично зареждане на прътове, 
който да се пригоди към спецификите на звеното за пробиване на отвори. 

 

 

Регулируеми челюсти 
(по заявка) 

03 Подвижни защитни 
прегради 

04 Контрол 05 
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Представените снимки имат чисто илюстративна цел 

TKE 305 EA 
Машина за рязане с една глава 

01  
Механизъм за 
зареждане с 
челюсти тип 
“мост” 

 02  
Зона за 
рязане с 
челюсти тип 
“мост” 

 03 
Регулируеми 
челюсти (по 
заявка) 

 04 
Подвижни 
защитни 
прегради 

 05 
Контрол 

Система за придвижване 
на пръта напред, 
работеща чрез 
използването на 
контролирана ос, която 
използва сачмено-винтови 
двойки, за да осигури по-
добър работен капацитет 
при позиционирането. 
Програмируем от PC на 
машината. 
Разполага със система от 
челюсти тип “мост”, 
позволяваща 
изключително добро 
захващане и 
застопоряване на 
профилите, притежаващи 
най-разнородни 
геометрични форми, 
запазвайки същевременно 
бързината при 
подготовката на 
цилиндрите за захващане 
на детайла. 
 

 С цел позволяване на 
оптималното използване 
на капацитета на рязане, 
гарантиращ обработката 
на профили с големи 
размери, зоната се 
характеризира със своята 
устойчива конструкция, 
изработена, за да осигури 
максимална прецизност. 
Това се отнася както за 
хоризонталната ѝ част, 
така и за вертикалната. 
Чрез 4-те си регулируеми 
преси, система от 
челюсти тип “мост”, която 
е налична и в зоната за 
рязане, допринася за 
стабилното и прецизно 
захващане на детайла, 
който ще се реже. 

 Като допълнителна 
опция, и двете челюсти 
тип “мост”, могат да бъдат 
оборудвани с 
регулируеми преси, с 
настройващ се ъгъл на 
притискане. 
Това е допълнително 
оборудване, 
позволяващо правилното 
захващане и рязане на 
профили е неправилна 
форма, което осигурява 
максимална устойчивост 
и запазване на 
прецизността, която сама 
по себе си представлява 
отличителна черта на 
машината. 
Освен, че системата е 
много лесна за употреба, 
тя се характеризира и с 
бързото си регулиране. 

 Вградената в работната 
зона защитна преграда 
гарантира максимална 
безопасност по време на 
циклите на рязане. 
Направена от два отделни 
защитни капака - един за 
зоната за захващане и 
преместване на детайла и 
един за зоната за 
захващане, рязане и 
отделяне. Двата капака 
имат широк прозорец, 
направен от устойчив на 
надраскване поликарбонат, 
през който можете да 
следите процесите на 
обработка при максимална 
осветеност и добра 
видимост. Те са отделени 
един от друг и се плъзгат по 
външните страници на 
машината, осигурявайки 
лесен и пълен достъп до 
работния плот. 

 Зоната за управление има 
командна конзола, 
оборудвана с PLC с 5.7” QVGA 
TFT вграден цветен графичен 
дисплей и напълно 
персонализиран софтуер с 
голям брой функции, 
разработени специално за 
тази машина.  От PC можете 
да програмирате единичните 
резове или рязовете по 
съответния списък. Чрез USB 
или LAN връзка, можете 
дистанционно да използвате 
програмираните списъци. 
Контролът на управлението на 
рязане се извършва от 
система за регулиране 
натиска на челюстите и чрез 
възможността от регулиране 
на скоростта на излизане на 
режещия диск. 
 

 
Диаграма на рязане 

  ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА   

 

Електронен контрол на оста X ● 

Ход ос X (mm) 1 000 

Скорост на позициониране ос X (m/min) 20 

Позициониране с абсолютен енкодер ● 

Допустимо отклонение на позиционирането (mm) ± 0,05 

Минимална дължина прът (останала част от пръта) (mm) 110 

Електронно управление ос Y придвижване напред режещ диск ● 

Видиев режещ диск ● 

Диаметър режещ диск (mm) 650 / 550 / 450 / 350 

Периферна скорост в 50Hz (m/s) 77 / 83 / 68 / 53 

Система за отделяне на отрязания детайл ○ 

Отделение за автоматично зареждане на прътове ○ 

Звено пробиване на отвори ○ 

МОТОР РЕЖЕЩ ДИСК  

Трифазен самоизключващ се мотор ● 

Време за задействане на спирачката (s) 10 

Мощност (kW) 5,5 

Мотор с инвертор ○ 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ  

Ръчно управляема вградена плъзгаща се защитна преграда ● 

ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ЗАХВАЩАНЕ ПРОФИЛ  

Конструкция тип “мост” в зоната за рязане с два двойки челюсти - вертикални и хоризонтални, с редуктор на налягането, 
оборудван с манометър 

● 

Конструкция тип “мост” в зоната на механизма за зареждане с двойка челюсти - вертикални и хоризонтални, с редуктор на 
налягането, оборудван с манометър 

● 

Регулируеми челюсти тип “мост” зона рязане и механизма за зареждане ○ 

СМАЗВАНЕ И АСПИРИРАНЕ  

Система за смазване чрез масло с минимална дифузия ● 

Предварителна подготовка автоматично стартиране външен аспиратор ● 

●   включено 
○   предлага се 
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