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BLITZ 60-BLITZ 55-BLITZ 50 

Πριόνι διπλής κεφαλής με μηχανοκίνηση της κινητής κεφαλής και 
ηλεκτρονικό έλεγχο της κλίσης κεφαλής 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Σταθερή πρώτη κεφαλή, η δεύτερη κεφαλή είναι κινητή με αυτόματη 
τοποθέτηση. Η τοποθέτηση  γίνεται από ηλεκτρικό μοτέρ με ακρίβεια 

δεκάτου του χιλιοστού  και από έναν περιοριστή με ακρίβεια 
εκατοστού 

 Ανώτατη απόσταση κοπής ανάμεσα στις δυο κεφαλές : 5 - 6.6 μέτρα, 
με βάση  την έκδοση (μπορεί να αυξηθεί προαιρετικά με ειδικό 
λογισμικό) 

 Ακρίβεια κοπής   ± 0,15 mm 

 Μηχανοκίνητη κεφαλή κοπής κεκλιμένη μέσω ατέρμονα κοχλία και 
κυλιόμενων  μπίλιων προσφέροντας  υψηλή ακρίβεια, 
επαναληπτικότητα και αξιοπιστία 

 Οι γωνίες κοπής ποικίλλουν σύμφωνα με το μοντέλο του μηχανήματος, 
με ηλεκτρονικό έλεγχο όλων των μοιρών:  

 -από 10ο έως 135ο Blitz 50 

 -από 12ο έως 135ο Blitz 55 

 -από 20ο έως 135ο  Blitz 60 

 ± 0,05ο ακρίβεια και επαναληπτικότητα 

 Νο.2 δίσκοι κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 500mm  (Blitz 
50), 550 mm (Blitz 55) και 600 mm  (Blitz 60) 

 Ελαιοπνευματικός έλεγχος ταχύτητας εξόδου δίσκου (ρυθμιζόμενη 

ταχύτητα εξόδου δίσκου- γρήγορη επιστροφή) 

 Προστασία περιοχής κεφαλής 

 Δείκτης κατάστασης μηχανήματος LEDs 
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 Νο. 4 οριζόντιες μέγγενες οι οποίες έχουν ένα πατενταρισμένο 
σύστημα ώθησης  με ένα οριζόντιο εξάρτημα ώστε να διασφαλιστεί η 
επαφή με το οριζόντιο τραπέζι του πριονιού 

 Νο.2 κάθετες μέγγενες εσωτερικά  του δίσκου, οι οποίες εξαιρούνται 
αυτόματα σε εσωτερικές γωνίες  μεταξύ  90ο και 110ο.  

 Κινητή κεφαλή ραουλιέρας 2,5 m. 
 Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι 
 Μοτέρ δίσκου απευθείας μετάδοσης 

 Μοτέρ δίσκων  2,2 kW - 2800 rpm 

 Ηλεκτρικός πίνακας ξεχωριστά από τον πνευματικό πίνακα σε πλάγια 
θέση 

 Προεγκατάσταση για σύστημα εξαγωγής γρεζιών και αναθυμιάσεων  
 Οριζόντιο τραπέζι στήριξης προφίλ από κράμα ατσαλιού 

 Διαμόρφωση για την εγκατάσταση ενός κεντρικού μηχανοκίνητου 
ιμάντα για την συλλογή των ρεταλιών  και των ρινισμάτων  

 Αναλάμποντα φώτα   για προειδοποίηση όταν το μηχάνημα βρίσκεται 
σε λειτουργία 

 Ηλεκτρικό φρένο που ακινητοποιεί τους δίσκους σε λιγότερο από 10 

δευτερόλεπτα. 
 Γρήγορη λαβή σπειρώματος  για  εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση των 

κάθετων μεγγένων 

 Πνευματικό κύκλωμα τοποθετημένο άμεσα επάνω στις κεφαλές για 
αυξημένη ταχύτητα και διευκόλυνση της βαθμονόμησης των 
πνευματικών κομματιών ανεξάρτητα του μήκους της μηχανής 

Βασικός εξοπλισμός 

 Νο.2 δίσκοι κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 500mm (Blitz 50), 
550 mm (Blitz 55), 600 mm (Blitz 60) 

 Προστατευτικά περιοχής κοπής 

 Δείκτης κατάστασης μηχανήματος LEDs 

 Κινητή κεφαλή ραουλιέρας 2,5 m 

 Πτυσσόμενη πνευματική ενδιάμεση υποστήριξη προφίλ 
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 Νο.4 οριζόντιες μέγγενες 

 Νο.2 κάθετες μέγγενες μέσα στον δίσκο 

 Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι 
 Πιστόλι λίπανσης  
 Ρυθμιστής  με αριθμητικές ενδείξεις για την ρύθμιση ταχύτητας 

εξόδου των δίσκων (ρυθμιζόμενη ταχύτητα εξόδου δίσκου-γρήγορη 
επιστροφή) 

 Άδεια λογισμικού FSTCut4 

 Θύρα USB για εισαγωγή δεδομένων από εξωτερικό λογισμικό 

 Θύρα Ethernet RJ45 

 Τηλεϋπηρεσία για τους πρώτους 12 μήνες 

 

Διάγραμμα κοπής  

 

 

 



Α.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

Α.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΚΕ   ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ 32 Τ.Κ 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/Τηλ:2310775540-
Fax:2310773130/Κιν:6944948508 
Email: info@tsimerikas.gr   www.tsimerikas.gr 
 

 

   Ελάχιστη ικανότητα κοπής 

Κλίση ηλεκτρονικής κεφαλής 

 

10
ο
 Ελάχιστες εξωτερικές 

γωνίες  
BLITZ 50 

12
ο
 Ελάχιστες εξωτερικές 

γωνίες 

BLITZ 55 

20
ο
 Ελάχιστες εξωτερικές 

γωνίες 

BLITZ 60 

 

Ελάχιστες κοπές 

Θέση σταθερής 
κεφαλής 

Θέση 
κινητής 

κεφαλής  

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ 
των κεφαλών (ελάχιστη 

κοπή) 

Σημειώσεις 

90ο  90ο  350 mm Blitz 60 – 55 – 

50 

45ο  εσωτερικά 45ο 

εσωτερικά 

685 mm Blitz 60 – 55 – 

50 

45ο εξωτερικά 45ο 

εξωτερικά 

352 mm Blitz 55 - 50 

45ο εξωτερικά 45ο 

εξωτερικά 

360 mm Blitz 60 

10ο εξωτερικά 10ο 

εξωτερικά 

485 mm Blitz 50 



Α.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

Α.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΚΕ   ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ 32 Τ.Κ 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/Τηλ:2310775540-
Fax:2310773130/Κιν:6944948508 
Email: info@tsimerikas.gr   www.tsimerikas.gr 
 

 

12ο εξωτερικά 12ο 

εξωτερικά 

478 mm Blitz 55 

20ο εξωτερικά 20ο 

εξωτερικά 

485 mm Blitz 60 

90ο  45ο 

εσωτερικά 

492 mm Blitz 60 – 55 – 

50 

45ο εσωτερικά 90ο  492 mm Blitz 60 – 55 – 

50 

 

*η ελάχιστη κοπή είναι η μετρημένη απόσταση των δίσκων εσωτερικά ανάμεσα στις 
δυο κεφαλές σε ύψος 0 σχετικό με το οριζόμενο οριζόντιο επίπεδο 

LOLA 

 

Το LOLA είναι μια IoT πλατφόρμα βασισμένη  στο cloud, η οποία 
δημιουργήθηκε από την Fom Industrie για Βιομηχανία 4.0, με  στόχο την 
παρακολούθηση και την αύξηση της παραγωγικότητας και της 
αποδοτικότητας. H εφαρμογή διαδικτύου LOLA είναι προσβάσιμη μέσω 
browser (Safari, Chrome), σε Η/Υ ή κινητή συσκευή.  

Το LOLA λαμβάνει δεδομένα από το εργαλείο του μηχανήματος της FOM 
Industrie, μέσω σύνδεσης διαδικτύου, και παράγει στατιστικές, τις οποίες 
μπορεί να συμβουλευθεί ο χρήστης, και οι οποίες αφορούν: 

 Την παραγωγικότητα 
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 Την αποδοτικότητα 

 Τα διαγνωστικά 

 Την τακτική και προγνωστική συντήρηση 

 Τους συναγερμούς, τις ειδοποιήσεις και τις προειδοποιήσεις 

Χαρακτηριστικά 

 Αναπτυγμένο σε κατάλληλη τεχνολογία, η οποία προσαρμόζει τη 
γραφική απεικόνιση στη συσκευή που χρησιμοποιείται 

 Υπεύθυνος μονάδας για ομαδική προβολή των μηχανημάτων και των 
συναγερμών, με βάση το εργοστάσιο ή το τμήμα κατασκευής 

  Ζώνη ώρας/διαχείριση εξοικονόμησης φωτός ημέρας 

 Χρήστες εφαρμογής LOLA (απεριόριστο μέχρι την λήξη της άδειας) με 
δυο επίπεδα προνομίων για τον καθορισμό κριτηρίων για ιεραρχική 
προβολή περιεχομένου 

 Πολλά μηχανήματα μπορούν να διασυνδεθούν με έναν χειριστή ή 
πολλοί χειριστές μπορούν να διασυνδεθούν με πολλά μηχανήματα 

 Το LOLA είναι πλέον διαθέσιμο σε 5 γλώσσες: Ιταλικά, Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ισπανικά, Γερμανικά 

Το LOLA επιτρέπει τον έλεγχο όλων των παρακάτω με μόνο μια ματιά: 

 Κατάσταση μηχανήματος και αποδοτικότητα 

 Στατιστικά μηχανήματος 

 Διαγνωστικά για τα βασικά εξαρτήματα του μηχανήματος (π.χ 
ηλεκτροκινητήρες, εργαλεία, αισθητήρες..) 

 Συναγερμοί και προειδοποιήσεις για το μηχάνημα ή το εργοστάσιο (για 
μηχανήματα συμβατά με το FOM LOLA) 

 Ειδοποιήσεις για περιοδικά και προγνωστικά συμβάντα συντήρησης. 
Καταγραφή των λειτουργιών που επιβεβαιώθηκαν από το LOLA. 

Τα δεδομένα υποδεικνύουν κάθε φορά που ένα βασικό εξάρτημα πλησιάζει 
στο τέλος του κύκλου ζωής του, έτσι ώστε να είναι δυνατός ο 
προγραμματισμός της αντικατάστασής του με το τμήμα service της FOM ή 
ανεξάρτητα, ελαχιστοποιώντας έτσι τις παύσεις των μηχανημάτων.  
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Εξαγωγή δεδομένων για ενσωμάτωση με συστήματα MES 

Με την επιπρόσθετη άδεια ‘’ Lola Exporter’’ είναι δυνατή η εξαγωγή 
δεδομένων τα οποία συλλέγονται από το LOLA σε μορφή CSV τοπικά, 
επιτρέποντας ενσωμάτωση με τα πιο κοινά συστήματα MES.  

Η/Υ +  Έλεγχος TEX  

 

Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Προσωπικός Υπολογιστής 

 Οθόνη αφής 15’’ 
 Αριθμητικός έλεγχος βιομηχανικού τύπου νέας γενιάς (αυτοκινούμενος 

τύπος) 
 Συρόμενος πίνακας ελέγχου επί της μηχανής σε γραμμικούς οδηγούς 



Α.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
 

Α.ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΙΚΕ   ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤ.ΤΡΙΤΣΗ 32 Τ.Κ 56224 ΕΥΟΣΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ/Τηλ:2310775540-
Fax:2310773130/Κιν:6944948508 
Email: info@tsimerikas.gr   www.tsimerikas.gr 
 

 

 Τυποποιημένο ποντίκι και πληκτρολόγιο, αποθηκευμένα σε μια 
αναδιπλούμενη θήκη 

 Σταθερός σκληρός δίσκος 

 Θύρα USB IP65 στον μπροστινό πίνακα 

 Λειτουργικό σύστημα Windows © 

 3 χρόνια διεθνή επιτόπια εγγύηση για Η/Υ 

 Λογισμικό FSTCUT4 

 Άμεση σύνδεση στην τεχνική υποστήριξη της FOM μέσω της υπηρεσίας 
απομακρυσμένης βοήθειας 

Περιγραφή των λειτουργιών και των χαρακτηριστικών του προγράμματος 
FSTCUT4 

Το FSTCUT4 είναι το νέο και προωθημένο πρόγραμμα διαχείρισης για 
μηχανήματα κοπών διπλής κεφαλής. Στην πραγματικότητα, διαχειρίζεται όλες 
τις λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν σε αυτά τα μηχανήματα. 
Επιτρέπει την εκτέλεση μιας κοπής σε λειτουργία διαχείρισης και μπορεί να 
λάβει μια λίστα κοπής από το office, ενώ χρησιμοποιεί το περιβάλλον 
Industria 4.0 για να μεταδώσει τα δεδομένα παραγωγής πίσω στο office. 
Μειώνει στο ελάχιστο την χρήση υλικών βελτιστοποιώντας την κοπή.  

 

 Ημιαυτόματη λειτουργία κοπής με αυτόματη αντιστάθμιση ύψους 
προφίλ, ανοχή εξώθησης και μετρητής κομματιών με απενεργοποίηση 
κοπής 

 Άμεση εισαγωγή του τμήματος του προφίλ από αρχείο σε μορφή 
DXF/DWG 

 Γραφική διαχείριση ταξινομημένου αρχείου προφίλ με βάση την μάρκα 
και την σειρά με παραμέτρους επεξεργασίας που σχετίζονται με κάθε 
προφίλ και προβολή εικόνας 

 Διαχείριση λιστών αρχειοθέτησης με «διαδρομές» που μπορούν να 
διαρθρωθούν online 
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 Λίστες κοπής οι οποίες μπορούν να εισαχθούν μέσω δικτύου ή μέσω 
USB 

 Αυτόματος διορθωτής λειτουργίας πάχους επιχρίσματος και ανοχής 
εξώθησης  

 Τρισδιάστατη απεικόνιση του προφίλ 

 Εισαγωγή λιστών κοπής σε μορφή FOM (πρωτόκολλο  P2K2) 

 Διαχείριση χρηστών 

 Απεικόνιση των τμημάτων των προφίλ ενώ εκτελούν λίστες κοπής με 
δείκτες της θέσης του μηχανήματος πάνω την μηχανή 

 Απεικόνιση και εκτύπωση του πλαισίου εικόνας με έντονα τονισμένη 
επεξεργασία του κομματιού (μόνο με λίστες κοπής από το λογισμικό 
σχεδίασης ProF2) 

 Άμεση σύνδεση στην τεχνική υποστήριξη της FOM μέσω της υπηρεσίας 
απομακρυσμένης βοήθειας 

 Τρισδιάστατη προσομοίωση κοπής 

 Αυτόματη εισαγωγή λιστών κοπής από φάκελο δικτύου 

 Industry 4.0 

 Ενσωμάτωση με LOLA 

Κατόπιν αιτήματος 

 Μονάδα τύπων για δημιουργία παραμετρικών αντικειμένων  και 
παραγωγή των τελικών λιστών κοπής  

 Ασύρματος οπτικός αναγνώστης  barcode και σχετική διαχείριση 
λογισμικού για λίστες επεξεργασίας 

 Εκτύπωση του τμήματος του προφίλ με την επιλογή της εξατομίκευσης 
της διάταξης της ετικέτας 

 Εκτυπωτής ετικετών 

 Άδεια λογισμικού για LOLA 

 Άδεια χρήστη για κοπής βήμα-βήμα (δεν είναι απαραίτητη η 
βελτιστοποίηση για σταθερής απόστασης παράλληλες κοπές) 

 Μονάδα βελτιστοποίησης των λιστών κοπής 
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 Άδεια χρήσεων λογισμικού για κοπή ειδικών μηκών (πολύ μεγάλα και 
πολύ μικρά) και τριμάρισμα σε πολλές γωνίες συμπεριλαμβανομένων 

και κοπών σε πολλαπλές γωνίες 

 Διαχείριση των στατιστικών κοπής της φοράς του δίσκου κοπής (FST 
STATISTICS C4) 

 Άδεια λογισμικού για το πρόγραμμα γραφείου FSTCUT4 

 Οδηγός μετατροπής δεδομένων.  

Προαιρετικός εξοπλισμός 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τριφασική τάση και κύκλους 

 Επιπλέον επιβάρυνση για εγκατάσταση έκδοσης  UL-CSA 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με εναλλάκτη 

 Επιπλέον επιβάρυνση για πιστοποιητικό EAC (Ευρασιατική 
Συμμόρφωση) 

 Κιτ ‘’μετάφρασης’’ θέσης εξόδου δίσκου 

 Κιτ μετατροπής της περιστροφής του δίσκου 

 PORTER. Ραουλιέρα τροφοδοσίας +κάθετοι κύλινδροι 3 m. 

 PORTER. Ραουλιέρα τροφοδοσίας +κάθετοι κύλινδροι  4,2 m. 

 2ο πνευματικό ενδιάμεσο πτυσσόμενο υποστήριγμα προφίλ  
 Εξωτερική κάθετη μέγγενη 

 Ρυθμιστικό κιτ για κάθετη μέγγενη , είναι υποχρεωτικό επάνω και στις 
δυο κεφαλές 

 Ρυθμιστικό διπλό κιτ για κάθετη μέγγενη, είναι υποχρεωτικό επάνω 
και στις δυο κεφαλές 

 Αυτόματη συσκευή μέτρησης του ύψους προφίλ με χαμηλό κινητό 
αισθητήρα +κάθετη μέγγενη 

 Χειροκίνητο κιτ για κοπές σύμφωνα με το μέγεθος 

 Πνευματικό κιτ κυλινδρικού ανυψωτή προφίλ (για περιοχή φόρτωσης 
κεφαλής) 

 Ολοκληρωμένη θήκη προστασίας 5 m 

  Ολοκληρωμένη θήκη προστασίας 6,6 m 

 Μπροστινά διαφράγματα 5 m 
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 Μπροστινά διαφράγματα 6,6 m 

 Πίνακες απορρόφησης ήχου για επιπλέον ηχομόνωση του Blitz 5 m με 
την παρουσία του PR-29174 ή του PR-29439 

 Πίνακες απορρόφησης ήχου για επιπλέον ηχομόνωση του Blitz 6,6 m 
με την παρουσία του PR-29175 ή του PR-29440 

 Κιτ μεταφοράς ρινισμάτων κεντρικής μηχανής 

 Ταινιοδρόμος μεταφοράς υπολειμμάτων κοπής με κεκλιμένα άκρα 
(μόνο για την έκδοση 6,6 m.) (Ύψος εκφόρτωσης 580 mm) 

 Ταινιοδρόμος μεταφοράς υπολειμμάτων  κοπής με κεκλιμένα άκρα 
(μόνο για την έκδοση 5 m.) (Ύψος εκφόρτωσης 580 mm) 

 Κιτ βήμα-βήμα κοπής με φράγμα φωτοκυττάρων για κοπές στην ίδια 
γωνία (παράλληλες κοπές) για μηχανήματα μήκους 5 m. 

 Κιτ βήμα-βήμα κοπής με φράγμα φωτοκυττάρων για κοπές στην ίδια 
γωνία (παράλληλες κοπές) για μηχανήματα μήκους 6,6 m. 

 Άδεια λογισμικού βήμα-βήμα κοπής για κοπές στην ίδια γωνία 
(παράλληλες κοπές) με έλεγχο δυο χεριών 

Βήμα-βήμα κιτ με μεταβλητή γωνία κοπής 5 m. 

Βήμα-βήμα κιτ με μεταβλητή γωνία κοπής 6,6 m. 

 Κιτ βήμα-βήμα κοπής για κοπές στην ίδια γωνία (παράλληλες κοπές), 
με την παρουσία του PR-29175 ή του PR-29174 

 Κιτ βήμα-βήμα με μεταβλητή γωνία κοπής , με την παρουσία του PR-

29175 ή του PR-29174 

 Συμφωνητικό τηλε-υπηρεσίας για μονή μηχανή 

 

Προαιρετικά: Σύστημα προστασίας 

 Ολοκληρωμένη θήκη προστασίας 5 m 

 Ολοκληρωμένη θήκη προστασίας 6,6 m 
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Προαιρετικά: Κιτ μπροστινού διαφράγματος 

 Μπροστινά διαφράγματα 5 m. 
 Μπροστινά διαφράγματα 6,6 m 

 

 

 

Προαιρετικά: Πακέτο  

 Κιβώτιο συσκευασίας - 5 m. 

 Κιβώτιο συσκευασίας – 6,6 m. 
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