Углозачистная машина для зачистки
нестандартных углов
Czyszczarka do naroży zmiennych kątów

APH-LV
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APH-LV

CNC-Углозачистная машина с высокой скоростью
обработки и высокоточным позицианированием
посредством использования самых современных
линейных приводов,для зачистки углов от 30° до
160°

Specjalna czyszczarka do naroży z sterowaniem numerycznym CNC. Napęd osi za pomącą nowoczesnych silników liniowych umożliwia dokładną i najszybszą obróbkę
narożników. Możliwość oczyszczania narożników w zakresie kątów od 30° do 160°, również połączeń łukowych.

• Самая современная система управления на базе
Windows-Basis
• Запатентованная система программирования
Picture-Programming (визуальное программирование без особых знаний CNC)
• Сверху: 4 Носителя с возможностью установки
11. инструментов
• Внизу: 4 Носителя с возможностью установки
11. инструментов

• maszyna wolnostojąca
• nowoczesna technologia sterowania oparta na systemie
operacyjnym Windows
• opatentowany intuicyjny program produkcyjny PictureProgramming (programowanie wizualne niewymaga
znajomości programowania CNC)
• możliwość zamontowania u góry czterech imaków narzędziowych z max. 11 narzędziami
• możliwość zamontowania na dole czterech imaków narzędziowych z max. 11 narzędziami

Обционально

Opcjonalnie

• Автоматическая покраска зачищенного желобка
лицевой поверхности
• Установка второго ножа лицевой поверхности
• Установка пильной фрезы для внутреннего угла
• Распознавание профиля
• CNC-Штульпагрегат для рамного и створчатого
профилей
• Сверление под петли на створке

•
•
•
•

230/400 V
50 Hz
6 kW

25 Nl/min
6 bar

320 x 320 mm

automatyczne lakierowania ściętej wypływki z rowkiem
dodatkowe noże do ścinania wypływki
frez do obróbki narożnika wewnętrznego
sterowany CNC agregat frezujący do obróbki zgrzewek
z zgrzewalnym ruchomym słupkiem lub profili ramowych o różnych szerokościach
• system rozpoznania profili
• agregat do wiercenia otworów pod zawiasy w profilach
skrzydeł

PB max: 130 mm
PH max: 118 mm
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2500 x 1600 x 2300

1800

Помощь при закладке
Wspomaganie ustawiania

С системой визуального программирования вы сможете без проблем и знаний ПК вносить новые программы
и изменять их.
System programowy Picture Programming pozwala
na łatwe tworzenie nowych NC-Programów,
jak również wprowadzanie zmian w już
istniejących programach.
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