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BLITZ ALVA 550 

Πριόνι διπλής κεφαλής με δίσκο βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 
550 mm με μηχανοκίνητη κίνηση της κινητής κεφαλής και 
ηλεκτροπνευματικό έλεγχο της κλίσης της κεφαλής 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Κλίση κεφαλής: 90ο - 45ο – 22,5ο και ενδιάμεσες γωνίες χάρη σε  
στοπ που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του μηχανήματος και 
προστασία από ρινίσματα 

 Νο.2 δίσκοι κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 550 mm, 

οπή διαμέτρου 32 mm 

 Ελαιοπνευματική προώθηση του δίσκου (ρυθμιζόμενη ταχύτητα 
εξόδου δίσκου-γρήγορη επιστροφή) 

 Αναπόσπαστο σύστημα προστασίας γύρω από την περιοχή κοπής 

 Νο.3 πνευματικές οριζόντιες μέγγενες 

 Νο.2 πνευματικές κάθετες μέγγενες 

 Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ (κατόπιν 
αιτήματος) 

 Κινητή κεφαλή ραουλιέρας 2,5 m. 

 Άμεσο μοτέρ στην μετάδοση δίσκου 

 Πρώτη σταθερή κεφαλή, δεύτερη κινητή κεφαλή με αυτόματη 
τοποθέτηση. Ένας κινητήρας χωρίς ψήκτρες με ακρίβεια 
εκατοστού καθορίζει την τοποθέτηση 

 Ελάχιστη ικανότητα κοπής μεταξύ των 2 κεφαλών: 370 mm 

(μπορεί να μειωθεί με ειδικό λογισμικό) 
 Μέγιστη ικανότητα κοπής μεταξύ των 2 κεφαλών: 4 - 5 - 6,6 m 

ανάλογα με την παρεχόμενη έκδοση (μπορεί να αυξηθεί με 
συγκεκριμένο λογισμικό) 
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 Ξεχωριστές ηλεκτρικές και πνευματικές καμπίνες και οι δυο είναι 
τοποθετημένες για εύκολο έλεγχο 

 Προεγκατάσταση  για εξαγωγή ρινισμάτων και αναθυμιάσεων 

 Πίεση επεξεργασίας: 7 bar 

 Έλεγχος λειτουργιών μέσω NC σε πραγματικό χρόνο 

 Πληκτρολόγιο ελέγχου τύπου μεμβράνης προστατευμένο από 
σκόνη και ρινίσματα 

 Μεγάλου μεγέθους κουτί απορριμμάτων για εύκολη συλλογή 

 Προεγκατάσταση για τοποθέτηση  ταινιοδρόμου μεταφοράς για 
γρέζια και ρετάλια προερχόμενα από την κοπή και μηχανοκίνητος 
ιμάντας μεταφοράς ρινισμάτων  

 Κιτ για εναπόθεση των ρινισμάτων στο κουτί συλλογής ή ιμάντας 
υπολειμμάτων (προαιρετικά) 

 Τριφασικό μοτερ  3HP (2.2 kW) – 2800 rpm. Euro voltage 

230/400V– 50Hz; 275/480V – 60 Hz 

 Νο.2 αναλάμποντα φώτα (επάνω στις κεφαλές και επάνω στις 
ραουλιέρες, ένα από αυτά είναι κουμπί) οι οποίοι όταν το 
μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία 

Βασικός εξοπλισμός 

 Νο.2 δίσκοι κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου  550 mm 

 Ποντίκι και πληκτρολόγιο (μόνο  έκδοση Ε) 
 Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής 

 Αναπόσπαστο σύστημα προστασίας γύρω από την περιοχή κοπής 

 Ραουλιέρα κινητής κεφαλής 2,5 m. 
 Νο.3 οριζόντιες μέγγενες 

 Σύστημα λίπανσης δίσκου με συσκευή ψεκασμού 

 Προεγκατάσταση  για εξαγωγή ρινισμάτων και αναθυμιάσεων 

 Άδεια λογισμικού FSTCUT4 (μόνο έκδοση Ε) 
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Διάγραμμα κοπής 
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Μονάδα ελέγχου TEX COMPUTER 

ALIA (A) 

 

Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Ηλεκτρονικός βιομηχανικός έλεγχος τοποθετημένος στην καμπίνα 
με απομακρυσμένη οθόνη και πληκτρολόγιο στην κονσόλα 
εντολών μέσω ενός συστήματος LVDS 

 Οθόνη αφής 15’’ με πίσω φως LED 

 Οθόνη αφής 

 Λήψη λίστας κοπής μέσω Ethernet (RJ 45) (κατόπιν αιτήματος) 
 Θύρα USB για μεταφορά λιστών κοπής από λογισμικό διαχείρισης 

(συμπεριλαμβάνεται 1 κλειδί USB) 

 Λογισμικό, το οποίο πρέπει να εγκατασταθεί στον υπολογιστή 
(δεν συμπεριλαμβάνεται), για διαχείριση και μετατροπή των 
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λιστών κοπής, εικόνες DXF και μεταφορά δεδομένων μέσω ενός 
δικτύου 

Περιγραφή λογισμικού 

 Λειτουργικό σύστημα πολυεργασίας  FOM με γραφική διεπαφή 
χρήστη με μενού window και εικονίδια 

 Λίστες κοπής που εισάγονται από office μέσω USB ή σύνδεσης 
δικτύου (η τελευταία επιλογή μόνο με θύρα Ethernet σύνδεσης 
δικτύου) 

 Αρχείο προφίλ με συσχέτιση με τις πολλαπλές παραμέτρους 
επεξεργασίας και με τα τμήματα προφίλ 

 Άδεια λογισμικού για επισημασμένα τμήματα προφίλ σε μορφή 
DXF (κατόπιν αιτήματος) 

 Ημιαυτόματη λειτουργία κοπής με αυτόματη αντιστάθμιση του 
ύψους προφίλ και μετρητής τεμαχίων με απενεργοποίηση κοπής 

 Τύποι λογισμικών για μέχρι και 6 μεταβλητές όπου για το κάθε 
στοιχείο δίνεται μια περιγραφή των λειτουργιών επεξεργασίας 
που πρέπει να εκτελεστούν 

 Δυνατότητα κατεργασίας πολλών τύπων ταυτόχρονα ,με 
βελτιστοποίηση των λιστών κοπής με τη χρήση προγράμματος 
φορμών και τύπων 

 Λογισμικό για εισαγωγή λιστών κοπής χειροκίνητα από 
πληκτρολόγιο 
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SILVER (C) 

 

Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Ηλεκτρονικός βιομηχανικός έλεγχος τοποθετημένος μέσα στην 
καμπίνα με οθόνη αφής στον πίνακα ελέγχου 

 Οθόνη αφής 15’’ με πίσω φως LED 

 Οθόνη αφής 

 Θύρα Ethernet σύνδεσης δικτύου πάνω στον Η/Υ ή σε εξωτερικές 
συσκευές 

 Θύρα USB για μεταφορά λιστών κοπής από λογισμικό διαχείρισης 
(περιλαμβάνεται 1 κλειδί USB) 

 Λογισμικό, που πρέπει να εγκατασταθεί στον Η/Υ (δεν 
περιλαμβάνεται), για διαχείριση και μετατροπή λιστών κοπής , 
εικόνες DXF και μεταφορά δεδομένων μέσω ενός δικτύου 
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Περιγραφή λογισμικού 

 Λειτουργικό σύστημα πολυεργασίας  FOM με γραφική διεπαφή 
χρήστη με μενού window και εικονίδια 

 Λίστες κοπής που εισάγονται από office μέσω USB ή σύνδεσης 
δικτύου (η τελευταία επιλογή μόνο με θύρα Ethernet σύνδεσης 
δικτύου) 

 Αρχείο προφίλ με συσχέτιση με τις πολλαπλές παραμέτρους 
επεξεργασίας και με τα τμήματα προφίλ 

 Δυνατότητα εισαγωγής τμημάτων προφίλ τύπου DXF με τη χρήση  
μετασχηματιστή 

 Ημιαυτόματη λειτουργία κοπής με αυτόματη αντιστάθμιση του 
ύψους προφίλ και μετρητής τεμαχίων με απενεργοποίηση κοπής 

 Απεικόνιση των τμημάτων του προφίλ κατά την εκτέλεση λιστών 
κοπής με ενδείξεις της τοποθέτησης του κομματιού επάνω στη 
μηχανή 

 Τύποι λογισμικών για μέχρι και 6 μεταβλητές όπου για το κάθε 
στοιχείο δίνεται μια περιγραφή των λειτουργιών επεξεργασίας 
που πρέπει να εκτελεστούν 

 Δυνατότητα κατεργασίας πολλών τύπων ταυτόχρονα ,με 
βελτιστοποίηση των λιστών κοπής με τη χρήση προγράμματος 
φορμών και τύπων 

 Λογισμικό για εισαγωγή λιστών κοπής χειροκίνητα από 
πληκτρολόγιο 
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GRAPHICS (E) 

 

Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Προσωπικός υπολογιστής 

 Οθόνη αφής 15’’ 
 Νέας γενιάς βιομηχανικού τύπου ηλεκτρονικός έλεγχος 

(αυτοκινούμενος τύπος) 
 Συρόμενος πίνακας ελέγχου πάνω στο μηχάνημα 

 Τυποποιημένο ποντίκι και πληκτρολόγιο τοποθετημένα σε μια 
αναδιπλούμενη θήκη 

 Θύρα USB IP65 στον μπροστινό πίνακα 

 128 GB SSD 

 Λειτουργικό σύστημα Windows 10 

 Επεξεργαστής Intel 

 3 χρόνια διεθνή εγγύηση για Η/Υ 

 Λογισμικό FSTCUT4 

 Άμεση σύνδεση στην τεχνική υπηρεσία της FOM μέσω υπηρεσίας 
απομακρυσμένης βοήθειας 
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Περιγραφή λειτουργιών και χαρακτηριστικά 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 με τρόπο 
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 

 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 
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 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 (έτοιμο) 
 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 χρήστη για κοπής βήμα-βήμα (δεν είναι απαραίτητη η 
βελτιστοποίηση για σταθερής απόστασης παράλληλες κοπές) 
• Μονάδα βελτιστοποίησης των λιστών κοπής 

• 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 
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Προαιρετικός εξοπλισμός 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ειδική τριφασική τάση και κύκλους 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ειδικό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή 

 Επιπλέον επιβάρυνση για εγκατάσταση έκδοσης UL-CSA 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ψύξη ηλεκτρικού πίνακα 

 Επιπλέον επιβάρυνση για πιστοποιητικό EAC (Ευρασιατική 
συμμόρφωση) 

 Επιπλέον οριζόντια μέγγενη 

 PORTER. Ραουλιέρα τροφοδοσίας +κάθετοι κύλινδροι  3 m. 

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

 Πτυσσόμενο ενδιάμεσο υποστήριγμα προφίλ  
 Πτυσσόμενο εξωτερικό υποστήριγμα προφίλ για κοπές  4 - 5 m 

(σταθεροποίηση στο δάπεδο έξω από το μηχάνημα) 
 3ο πτυσσόμενο υποστήριγμα προφίλ για μηχανήματα με μήκος 

κοπής 6.6 m 

 Χειροκίνητο στοπ με μαγνητική στερέωση για κοπές μικρότερου 
μεγέθους 

 Ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης ύψους προφίλ 

 Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι 
 Κύλινδρος ανύψωσης  προφίλ 

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

 Διπλό ρυθμιστικό κιτ για κάθετη μέγγενη , είναι υποχρεωτικό και 
στις δυο κεφαλές 

 Άδεια λογισμικού χρήστη για κοπές ειδικού μήκους (πολύ μεγάλες 
και πολύ μικρές) και τριμαρίσματα σε μεταβλητές γωνίες 

 Άδεια λογισμικού για πρόγραμμα για  βήμα-βήμα κοπή με 
προστατευτικό φράγμα φωτοκυττάρων για όλες τις κοπές που 
εκτελούνται στην ίδια γωνία (παράλληλες κοπές) 
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 Άδεια λογισμικού βήμα-βήμα κοπής για κοπές στην ίδια γωνία 
(παράλληλες κοπές) με έλεγχο δυο χεριών. Όχι για έκδοση CZ 

 Κιτ για μετάδοση λίστας κοπής μέσω Ethernet για online σύνδεση 
σε εξωτερικές συσκευές και online βοήθεια (κατόπιν αιτήματος 
έκδοση Α, παρέχεται για εκδόσεις C και  E) 

 Άδεια λογισμικού για πρόγραμμα για προβολή 
αντιπροσωπευτικού δείγματος σε μορφή DXF (κατόπιν αιτήματος 
για έκδοση Α , παρέχεται για εκδόσεις C και E) 

 Άδεια για πρόγραμμα FST STATISTICS C4 

 Συμβόλαιο τηλευπηρεσίας για μονό μηχάνημα (μη διαθέσιμο για 
εκδόσεις A και C, παρέχεται για εκδόσεις Ε) 

 Εκτυπωτής ετικετών (περιλαμβάνει ένα ρολό ετικετών) 
 Ρολό χαρτιού για εκτυπωτή ; min. n. 10 pcs (58x35 mm) 

 Ρολό χαρτιού για εκτυπωτή ; min. n. 10 pcs (100x36 mm) 

 Ταινιόδρομος μεταφοράς ρινισμάτων - 4 m. 

 Ταινιόδρομος μεταφοράς υπολειμμάτων - 5 m 

 Ταινιόδρομος μεταφοράς ρινισμάτων – 6.6 m 

 Κιτ μεταφοράς ρινισμάτων κεντρικού μηχανήματος 

 

 

Προαιρετικά: Πακέτο  

 Κιβώτιο συσκευασίας – 4 m 

 Κιβώτιο συσκευασίας – 5 m 

 Κιβώτιο συσκευασίας – 6,6 m 
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