
 

  

TKE 551 
електронна резачка с двойна 
глава с преден нож 

 Виртуална ос на наклона 
на режещите блокове 

01 Захващане Профил 02

Електронна резачка с двойна глава, с автоматично движение на подвижната глава 
посредством безчетков мотор, управляван от цифров контрол. Пневматичен наклон на 
режещите блокове от 90°до 22°30’ (външен) с механична система за регулиране на 
междинните ъгли. Хидро-пневматично придвижване на ножа. 
 
 
 
 
 

 

Защити глави 03 Контрол 04 Зареждане и сваляне 05
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Електронна резачка с двойна глава с преден нож 
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Виртуална ос на 
наклона на режещите 
блокове 
 

 02 
Захващане 
профил 

03 
Защити глави 
 

04 
Контрол 

 05 
Зареждане и 
сваляне 

Накланянето на всяка глава до 
22°30’ навън и при двата 
варианта - алуминиев и PVC, 
става посредством два кръгови 
водача, разположени на четири 
двойки стоманени ролки. Това 
решение, защитено с патент, 
позволява премахване на 
всякакви натрупвания в зоната на 
рязане в полза на поставянето и 
захващането на профила; освен 
това осигурява по-голяма 
неподвижност от традиционните 
системи. 
Позиционирането на оста Х 
посредством абсолютна магнитна 
лента, премахва необходимостта 
от поставяне на справка и 
свързаните времена на цикли. 

 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 на 
вертикалното захващане, 
особено при специалните 
разрези, се предлага 
система от хоризонтални 
притискачи, защитена с 
патент, които осигуряват 
вертикално захващане на 
профила. 
Три междинни опори, 
задействани механично, се 
намесват автоматично за 
поддържане на профила, 
когато се режат големи 
дължини. 

 Две локални защити с 
автоматично движение, 
монтирани върху 
режещите блокове, 
предпазват 
обработваната зона. Те 
са изработени от 
поликарбонат устойчив 
на надраскване, 
движенията за отваряне 
и затваряне се 
извършват автоматично 
по време на съответните 
фази на цикъла на 
рязане и се задействат 
от пневматичен 
цилиндър. 

 Командното табло е лесно за 
използване и позволява 
правилно позициониране на 
подвижните глави, въз основа 
на техническите изисквания за 
рязането, което трябва да се 
извърши. Разполага със 
сензорен дисплей 5,7” и 
напълно персонализиран 
софтуер, с голям избор на 
функции, разработени 
специално за тази машина. 
Като опция може да се 
инсталира върху плъзгаща се 
опора върху лагери, която се 
движи по дължината на 
предната страна на машината. 
Посредством създаване на 
списъци на разрезите, се 
оптимизира цикъла на 
обработка, позволявайки 
намаляване на брака, както и 
намаляване на времето на 
фазите на зареждане-сваляне 
на заготовките. 

 Резачката разполага с 
ролков транспортьор 
върху подвижна глава, за 
стандартно зареждане и 
сваляне. 
Ролковият транспортьор 
поддържа опционално 
една допълнителна стяга 
за блокиране на 
останалата част от пръта 
и електронно устройство 
за измерване на 
дебелината на 
обработвания профил, 
което позволява да се 
извърши автоматична 
корекция на височината 
на рязане в зависимост от 
реалния размер на 
профила, със 
съответното допустимо 
отклонение, произтичащо 
от повърхностните 
обработки. 

 

               

  
 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МАШИНАТА   

 

Електронен контрол на оста X ● 

Скорост и позициониране на оста X  25 м/мин 

Отчитане на позицията на подвижната глава посредством система за пряко измерване с абсолютна магнитна лента ● 

Механично регулиране на междинните ъгли ● 

Максимален външен наклон 22°30’ 

Хидро-пневматично придвижване на ножа  ● 

Полезно рязане, съгласно модела (м) 4 / 5 

Ножове тип видия 2 

Диаметър на ножа 550 

Мощност двигател нож (kW) 2,2 

Електронно устройство за измерване на дебелината на профила ○ 

Фронтално плъзгащо се управление върху водачи ○ 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТИ  

Локална предна защита с пневматично задвижване ● 

ПОСТАВЯНЕ И ЗАХВАЩАНЕ ПРОФИЛ  

Двойка пневматични хоризонтални стеги с приспособление “ниско налягане” ● 

Двойка хоризонтални стеги с вертикално затягане ○ 

Двойка допълнителни взаимно свързани хоризонтални стеги  ○ 

Междинни механични опори за профил 3 

Ролков транспортьор върху подвижна глава ● 

СМАЗВАНЕ И АСПИРАЦИЯ  

Система за смазване чрез пулверизация на водно маслена емулсия ● 

Система за смазване със смазочна масло с минимална дифузия ○ 

Автоматично стартиране на външен аспиратор ● 

 

●   включено 

○   налично  
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