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KEOPE E1 

Πριόνι διπλής κεφαλής για σύνθετες γωνίες με μηχανοκίνηση της 
κινητής κεφαλής 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Τριφασικό μοτερ  5 HP (3.7 kW) - Eurovoltage 230/400V- 50Hz; 

275/480V - 60 Hz 

 Ταχύτητα περιστροφής δίσκου 2400 RPM 

 Εξωτερική χειροκίνητη περιστροφή κεφαλής ανάμεσα σε  90ο  και 140ο 

(Άξονες Υ και Ζ) με ένδειξη βαθμών και σταθερές θέσεις για κοπές 45ο  

– 90ο  – 135ο (κάθετος άξονας) 
 Εσωτερική χειροκίνητη περιστροφή κεφαλής ανάμεσα σε 90ο και  22.5ο  

(άξονες Υ και Ζ) με ένδειξη βαθμών και σταθερές θέσεις για κοπές 45ο  

– 90ο – 135ο (κάθετος άξονας) 
 Εσωτερική κλίση δίσκου στις 90ο  και 45ο (άξονες W και U) μέσω 

πνευματικής κίνησης (οριζόντιος άξονας). Η κλίση δίσκου είναι 
περιορισμένη σε βαθμούς όταν η περιστροφή της κεφαλής είναι κάτω 
από τις 45ο  . (βλ. εικόνα Α) 

 Διαχείριση της κινητής κεφαλής (άξονας Χ) με ελεγχόμενο άξονα τον 
οποίο διαχειρίζεται  το  N.C. 

 Κινητή κεφαλή με ανώτερη ταχύτητα 25 m./λεπτό 

 Υδραυλικό σύστημα μετακίνησης δίσκων (ρυθμιζόμενη ταχύτητα 
εξόδου δίσκου-γρήγορη επιστροφή) 

 Ελάχιστη ικανότητα κοπής με κεφαλές στις 90ο   : 470 mm 

 Ανώτατη ικανότητα κοπής: 5000mm ή  6600mm ανάλογα με την 
έκδοση (μπορεί να αυξηθεί με συγκεκριμένο λογισμικό) 

 Εξατομικευμένες συσκευές για σύσφιξη ειδικών προφίλ (κατόπιν 
αιτήματος) 

 Πίεση επεξεργασίας: 7 bar 

 Ανώτατη κατανάλωση αέρα ανά λεπτό: 590 NL/min 
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Εικόνα Α 

 

Βασικός εξοπλισμός 

 Νο. 2 δίσκοι κοπής βολφραμίου καρβιδίου διαμέτρου 600 mm 

 Προστατευτικά καλύμματα για την περιοχή κοπής  
 Νο. 4 κάθετες μέγγενες 

 Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι 
 Πιστόλι λίπανσης 

 Προεγκατάσταση για εξαγωγή γρεζιών  και αναθυμιάσεων 

 Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής 15΄΄ (IP65) σε γραμμικούς οδηγούς 

 Η/Υ διεπαφή χειριστή 

 Λειτουργικό σύστημα  Windows 7 

 Αριθμητικός έλεγχος σε πραγματικό χρόνο 

 Άδεια λογισμικού για το FSTCUT4 

 Τηλευπηρεσία για τους πρώτους 12 μήνες  
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Διάγραμμα κοπής 

Περιστροφή δίσκου από 22,5° έως 140° (κάθετος άξονας). Κλίση δίσκου στις 
90° (οριζόντιος άξονας) 

Περιστροφή δίσκου από  45° έως 140° (κάθετος άξονας). Κλίση δίσκου στις 
45°. (οριζόντιος άξονας) 
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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 

 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 
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 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.  

 

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.  
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Μονάδα ελέγχου TEX COMPUTER 

DIVA 

 

Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Προσωπικός υπολογιστής 

 Οθόνη αφής 15’’ με πίσω φως LED 

 Ηλεκτρονικός έλεγχος σε πραγματικό χρόνο 

 Ενσωματωμένες θύρες USB +μια IP65 στον μπροστινό πίνακα και 
εσωτερικές θύρες USB 

 Σειριακή θύρα RS232 

 SSD σταθερός σκληρός δίσκος 

 Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows 7 

 3 χρόνια εγγύηση για Η/Υ 

 Λογισμικό FSTCUT4 

 Άμεση σύνδεση στην τεχνική υποστήριξη της FOM μέσω της υπηρεσίας 
απομακρυσμένης βοήθειας 
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Περιγραφή των λειτουργιών και των χαρακτηριστικών του προγράμματος 
FSTCUT4 

Το FSTCUT4 είναι το νέο και προχωρημένο πρόγραμμα διαχείρισης για 
μηχανές κοπής διπλής κεφαλής. Διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες που 
μπορούν να εκτελεστούν σε αυτά τα μηχανήματα. Επιτρέπει την 
πραγματοποίηση μιας κοπής με διαχειριζόμενο τρόπο και μπορεί να λάβει μια 
λίστα κοπής άμεσα από το office, ενώ χρησιμοποιεί το περιβάλλον Industria 

4.0 ώστε να μεταδίδει τα δεδομένα παραγωγής πίσω στο ίδιο το office. 

Μειώνει την χρήση υλικών στο ελάχιστο μέσω βελτιστοποίησης της κοπής. 

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

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

® 

 Γραφική διαχείριση με βάση την μάρκα και την σειρά  του 
ταξινομημένου αρχείου προφίλ και παράμετροι επεξεργασίας σχετικές 
με το κάθε προφίλ και παρουσίαση εικόνας 

 Διαχείριση φακέλων αρχειοθέτησης με διαδρομές οι οποίες μπορούν 
να διαμορφωθούν online 

 Λίστες κοπής που εισάγονται μέσω δικτύου ή στικάκι USB 

 Λειτουργία αυτόματου διορθωτή ανοχής εξώθησης και πάχους 
επίστρωσης 

 Αναπαράσταση 3D του προφίλ 

 Εισαγωγή λιστών κοπής σε μορφή FOM (πρωτόκολλο P2K2) 

 Διαχείριση χρηστών 

 Απεικόνιση των τμημάτων προφίλ κατά την εκτέλεση των λιστών κοπής 
με ενδείξεις της θέσης του κομματιού στην μηχανή 

 Απεικόνιση και εκτύπωση των πλαισίων εικόνας με επισημασμένη 
επεξεργασία των κομματιών (μόνο για λίστες κοπής από το λογισμικό 
σχεδίασης  ProF2) 

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

 Προσομοίωση κοπής 3D 
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 Αυτόματη εισαγωγή της λίστας κοπής από φάκελο δικτύου  
 Ενσωμάτωση με LOLA 

 Industry 4.0 

Κατόπιν αιτήματος 

 Μονάδα τύπων για δημιουργία παραμετρικών αντικειμένων και 
παραγωγή των λιστών κοπής που προκύπτουν 

 Οπτικός, ασύρματος αναγνώστης barcode και λογισμικό σχετικής 
διαχείρισης για λίστες επεξεργασίας 

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

 Εκτυπωτής ετικέτας 

 Άδεια χρήστη για βήμα-βήμα κοπή  (δεν είναι απαραίτητη η 
βελτιστοποίηση για σταθερή απόσταση παράλληλων κοπών) 

 Μονάδα βελτιστοποίησης λιστών κοπής 

 Άδεια λογισμικού χρήστη για κοπή ειδικών μηκών (πολύ μεγάλα  και 
πολύ μικρά) και τριμαρίσματα σε πολλαπλές γωνίες 

 Διαχείριση των στατιστικών κοπής και φθοράς δίσκου (FST STATISTICS 

C4) 

 Άδεια για πρόγραμμα γραφείου FSTCUT4 

 Οδηγός μετατροπής δεδομένων 

Προαιρετικός εξοπλισμός 

 Ειδικό τροφοδοτικό (Τυποποιημένη  τροφοδοσία 380 ως 460V 
τριφασική 50/60Hz) 

 Εξωτερικό κιτ μετατροπής για μηχανήματα με μη τυποποιημένο 
τροφοδοτικό (για μηχανήματα ήδη κατασκευασμένα). Για μηχανήματα 
που βρίσκονται υπό κατασκευή ως εναλλακτική στο ZG-79250 

(Τυποποιημένο τροφοδοτικό: 380 ως 460V, τριφασικό,  50/60Hz) 

 Επιπλέον επιβάρυνση για ηλεκτρική έκδοση UL-CSA 

 Επιπλέον επιβάρυνση για πιστοποιητικό  EAC (Ευρασιατική 
συμμόρφωση)  

 Σύστημα κλιματισμού ηλεκτρικού πίνακα 
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 Κιτ «μετάφρασης» εξωτερικής θέσης δίσκου 

 Κιτ ανύψωσης προφίλ (Νο. 2 στο σύνολο) 
 Κυλινδροφόροι διάδρομοι φόρτωσης / εκφόρτωσης 400 2.8 m. 
 400 ραουλιέρα φόρτωσης/εκφόρτωσης πλευράς 4,7 m. 
 Κυλινδροφόρος διάδρομος φόρτωσης 400 (χρήσιμο μήκος 2,2 m.) 

(κινητή κεφαλή) 
 Ταινιοδρόμος μεταφοράς υπολειμμάτων με κεκλιμένα άκρα (για 

έκδοση 5 m.) (Ύψος εκφόρτωσης 700 mm) 
 Ταινιοδρόμος μεταφοράς υπολειμμάτων με κεκλιμένα άκρα (για 

έκδοση 6.6 m.) (Ύψος εκφόρτωσης 700 mm) 
 Ταινιοδρόμος μεταφοράς ρινισμάτων κεντρικής μηχανής 

 Νο.2 επιπρόσθετοι οριζόντιοι σφιγκτήρες (μέγιστη ικανότητα 
σύσφιξης: 290mm) σε σταθερή και κινητή κεφαλή (90ο κοπές) 

 Ενδιάμεση πνευματική πτυσσόμενη στήριξη (το ανώτερο 3 στηρίξεις ή 
4 για την έκδοση 6,6 m.) 

Σημείωση: εάν κάποιος επιλέξει 1 ή 2 στηρίξεις να διευκρινίσει τη θέση τους 
σαν 1η , 2η ή 3η, 4η  

 Χειροκίνητο στοπ κιτ για ανάκτηση ημικατεργασμένων κομματιών  
 Κιβώτια κιτ μεταφοράς μηχανής (μόνο για μη εξομαλυμένες εκδόσεις) 

 Άδεια χρήσης λογισμικού για κοπές ειδικού μήκους. (πολύ μεγάλα ή 
πολύ μικρά) και τριμαρίσματα σε μεταβλητές γωνίες 
συμπεριλαμβανομένων και κοπών σε  σφηνοειδή κομμάτια 

 Οδηγός μετατροπής δεδομένων.  
 Άδεια για λογισμικό βήμα –βήμα κοπής, συμπληρωμένο με μια 

επιπλέον επιφάνεια σε σταθερή κεφαλή, οριζόντιοι σφιγκτήρες σε 
σταθερή και κινητή κεφαλή (νο. 2) , κοπές 90ο , έλεγχος 2 χεριών 

 Άδεια για το πρόγραμμα FST STATISTICS C4 

 Εκτυπωτής ετικετών 

 Ρολό χαρτιού για εκτυπωτή min. n. 10 pcs (100x36 mm) 
 Ρολό χαρτιού για εκτυπωτή min. n. 10 pcs (58x35 mm) 
 Συμφωνητικό τηλε-υπηρεσίας για ένα χρήστη 
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Πίνακας ελέγχου με οθόνη αφής 15’’ (Προστασία IP65) 
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Γωνίες περιστροφής κεφαλής με κλίση δίσκου στις 90ο
  

 

 

Γωνίες περιστροφής κεφαλής με κλίση δίσκου στις 45ο 
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Προαιρετικά: Πακέτο 

 

 


