
3-osiowe centrum tnące CNC ALCOR - I przeznaczone jest do cięcia profili z 
aluminium, PVC i wszystkich rodzajów profili ze stopów lekkich.   

Zespół tnący z tarczą pilarską o średnicy 550 mm do cięcia pod każdym kątem  
w zakresie od 30° do 150° oferuje użytkownikom szeroki zakres cięcia.   

Dzięki możliwości podawania 10 profili, struktura przenośnika umożliwia 
obróbkę wsadową, pozwalając na najbardziej efektywne wykorzystanie 

maszyny..  
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ZAKRES PRACY      

Oś X (podłużna)    min 270 mm / max 3000 mm  

Oś Y (boczna)    min 30 mm / max 150 mm  

Oś Z (Ruch pionowy zespołu tnącego)    min 30 mm / max 180 mm  

A Oś (obrót zespołu tnącego)    30° / 150°  

Oś SR (robot napędowy)   
   

min 700mm / max 6500 mm  

SZYBKOŚĆ POZYCJONOWANIA      

Oś Z (Ruch pionowy zespołu tnącego)    32 m/min  

A Oś (obrót zespołu tnącego)    120°/sn  

Oś SR (robot napędowy)       
110 m/min  

JEDNOSTKA TNĄCA      

Rozpiętość kątów cięcia    30° / 150°  

Średnica brzeszczotu piły    550 mm  

Maksymalne wymiary cięcia profilu przy 90° (szerokość / wysokość)    150 mm / 180 mm  

Moc silnika piły tarczowej   
   

3kW - 4HP  

JEDNOSTKA ZAŁADUNKU I ROZŁADUNKU      

Minimalna długość obciążenia profilu    700 mm  

Maksymalna długość obciążenia profilu    6500 mm  

Minimalna długość rozładunku profilu    270 mm  

Nośność profilu    10  

Automatyczny transporter wiórów  
   

●  
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ZAKRES RUCHU CHWYTAKA      

Oś GrY (boczna) min. / max.    20 mm / 117 mm  

Oś GrZ (pionowa) min. / max.   
   

20 mm / 115 mm  

JEDNOSTKA STERUJĄCA      

Komputer przemysłowy - Ekran dotykowy    15"  

Zdalny dostęp    ●  

Przesyłanie danych poprzez zdalne połączenie sieciowe, 
Ethernet i USB  

  ●  

Edytor kodów kreskowych    ○  

Kompatybilny z optymalnymi danymi z listy cięcia    
   

●  

OBSZAR OPERACYJNY      

Automatyczne pozycjonowanie zacisków na osi X    ●  

Automatyczne smarowanie w obszarze obróbki    ●  

Kabina ochronna dla obszaru cięcia   ●  

  

● Dołączone ○ Opcjonalne 
  


