
Çift Kafa Kesim Makinesi Ø 550 mm - Otomatik 3 Eksen Servo Kontrollü 

 

 

GEMINI – V R 

Bu dokümanda ki ürün bilgileri, tanımları ve görselleri tanıtım amaçlı kullanıldığından, Özçelik önceden bildirimde bulunmaksızın ürünlerin bilgilerinde, tanımlarında ve görsel değişikliklerinde değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otomatik 3 eksen servo kontrollü, 550 mm testereli çift kafa kesim makinesi GEMINI – V R farklı açı ve 
kalınlıklarda alüminyum ve PVC profilleri kesmek için idealdir. 

GEMINI – V R, servo hareket sistemi sayesinde  
-22,5° ve 45° açıları arasındaki tüm ara derecelerde otomatik pozisyonlama yapan kafalar, 

kusursuz bir kesim işlemi sunar.  
Minimum 360 mm ve maksimum 4930 mm uzunluğundaki profillerin kesim işlemlerini aynı anda çift kafa ile 

sağlarken, 4930 mm üzeri uzunluğundaki profillerin kesimlerinde de sınırları ortadan kaldırıyor.  
GEMINI - V R, sahip olduğu otomatik yatay, dikey mengeneler ve profil destek ünitesi kesim kalitesini 

arttırırken, güvenliği de en ön planda tutuyor. 
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● Dahil ○ Opsiyon 

 

ÖZELLİKLER 
Servo kontrollü dönüş ekseni  ● 
Her açıda servo kontrollü hızlı açı konumlama -22,5° ve 45° arasında 
Hidro-pnömatik kontrollü kesim ● 
Çift kafa ile minimum kesim ölçüsü (90°/45°) 360 / 590 mm 
Çift kafa ile maksimum kesim ölçüsü (90°/45°) 4930 / 4930 mm 
X ekseni pozisyonlama hızı 35 m/dk 
Maksimum kafa içe yatış açısı 45° 
Maksimum kafa dışa yatış açısı -22,5° 
Elmas uçlu testere 2 
Testere çapı 550 mm 
Testere motoru gücü 3 kW 
Profil yükseklik ölçümü ○ 
Kesim alanı koruyucu muhafazası ● 
Pnömatik yatay mengeneler ● 
Pnömatik dikey mengeneler ● 
Manuel profil ara destek ○ 
Otomatik profil ara destek ● 
Profil ara destek adeti 2 
Hareketli kafada konveyör ● 
Sabit kafada konveyör ● 
Bor yağı soğutma sistemi ● 
Testere çıkış mesafesi ayarlama ● 
Testere çıkış mesafesini dijital ayarlama ○ 
Testere çıkış hızı ayarı ● 
90 dilimleme özelliği  ● 
Esnek kesimli açılı dilimleme özelliği ● 
Barkod yazıcı ○ 
Uzaktan erişim ● 
Uzaktan ağ bağlantısı, ethernet ve USB ile data transferi ● 
Kontrol paneli Endüstriyel PC 
Endüstriyel PC dokunmatik ekran ● 
Maksimum profil yükleme uzunluğu 8000 mm 
Toz emme sistemi ○ 


