
Automat poziomy strunowy z dociskiem

Automat strunowy jest maszyną (CNC) sterowaną numerycznie. Zastosowany 

jest  SERWO SILNIK zaletą jego jest  przysieszenie  DO 30CM/S , DELTA, oraz  

PROWADNICA HIWIN-zaletą jej wysoka  sztywność  układu podczas 

przysieszeń.

Można na niej ciąć materiały takie jak:

• pianka poliuretanowa,

• Polipropylenowa,

• Polietylenowa,

• Styrodur,

• wełna mineralna i wiele innych.



Maszyna służy do wycinania dowolnych kształtów:

wałki, półwałki, piramidki i wiele innych. Urządzenie wykonane jest z solidnej 

stalowej konstrukcji co zapewnia precyzyjną pracę maszyny.

Dodatkową opcją i bardzo pomocną jest docisk bloku

ZASADA DZIAŁANIA- DOCISK BLOKU :

Półautomatyczne opuszczanie i podnoszenie umożliwia zamocowanie materiału

obrabianego na stole.   Po umieszczeniu  materiału  na stole  należy docisnąć

materiał nie miażdżąc go. Po upewnieniu się że materiał jest stabilny można

rozpocząć  krojenie  pianki.  Następnie  gdy  maszyna  zakończy  etap  krojenia

przycisk  krzywkowy (w górę) podnosi  płytę dociskającą ,  w efekcie  luzuje

materiał i umożliwia jego zdjęcie ze stołu .

PARAMETRY ROBOCZE MASZYNY :
I OPCJA 

• WYSOKOŚĆ CIĘCIA 1350 MM
• SZEROKOŚĆ CIĘCIA 2100 MM
• DŁUGOŚĆ CIĘCIA 2100 MM
• ODCIĄG PYŁU 
• AUTOMATYCZNY NACIĄG NOŻA 
• OPROGRAMOWANIE

II OPCJA 
• WYSOKOŚĆ CIĘCIA 1350 MM
• SZEROKOŚĆ CIĘCIA 2100 MM
• DŁUGOŚĆ CIĘCIA 1250 MM
• ODCIĄG PYŁU 
• AUTOMATYCZNY NACIĄG NOŻA 
• OPROGRAMOWANIE
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