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MATISSE 

Ηλεκτροπνευματικός παντογράφος με περιστροφή του τραπεζιού 

εργασίας 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Μοτέρ με διπλή ταχύτητα περιστροφής (6.000/11.800 rpm) 

 Σύζευξη εργαλείων ER 20 

 2 κάθετες και 2 οριζόντιες μέγγενες με βαλβίδες ασφαλείας 

 Πίεση διπλής επεξεργασίας σερβοελεγχόμενη σε χαμηλή πίεση  
 Χειροκίνητη περιστροφή και πνευματικό κλείδωμα του πάγκου 

επεξεργασίας από  0ο έως  90ο  

 Μετατόπιση άξονα μέσω έμμεσων μοχλών 

 Σύστημα λίπανσης δίσκου κοπής με σύστημα ψεκασμού 

 Δυνατότητα επεξεργασίας σε γωνίες 

 Σύστημα περιστροφής που αποτρέπει την απώλεια σημείων 
αναφοράς κατά την διάρκεια της επεξεργασίας χωρίς να χάνεται 
η θέση της μηχανής 

 2 πρότυπα αντιγραφής τοποθετημένα στην ανώτερη πλευρά της 
μηχανής σε μια εργονομική θέση και εύκολα ορατά από τον 
χρήστη 

 2 ανεξάρτητοι πνευματικοί ανιχνευτές με επιλογέα διπλής 
διαμέτρου , διαμέτρου 5 και 10 mm 

 Δυνατότητα επεξεργασίας με εργαλεία αντιγραφής ή μηχανικά 
στοπ 

 Μονάδα εξαιρετικά άκαμπτης κεφαλής χάρη σε 4 τσιμεντένιους 
και κυκλικούς οδηγούς με κίνηση κατά μήκος σφαιρικών 
περιστροφικών ρουλεμάν  

 Γρήγορο στοπ κινητήρα για αλλαγή εργαλείου 
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 Τυποποιημένο μοτέρ 230/400V, τριφασικό 50Hz (ειδική τάση, 
τριφασικό 275/480V -60 Hz) 

 Φίλτρο αέρα 

 Σιλό τεμαχιδίων  

 

Ικανότητα επεξεργασίας 

 

Βασικός εξοπλισμός 

 Κονδύλι αλουμινίου: διαμέτρου 10 mm- γλώσσα διαμέτρου 10 

mm 

 Κονδύλι αλουμινίου: διαμέτρου 5 mm- γλώσσα διαμέτρου 8 mm 

 Φωλιά ER 20 για κονδύλι αλουμινίου: διαμέτρου 10 mm 

 Φωλιά ER 20 για κονδύλι αλουμινίου: διαμέτρου 8 mm 

 Δακτυλιοειδές περικόχλιο για κλείδωμα του κονδυλίου 
αλουμινίου 

 Νο. 2 πρότυπα 

 Επέκταση σιαγόνων μέγγενης 1200 mm (Rh ή Lh) 
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 Υποχωρούμενο στοπ μήκους (Νο.6) 
 Πιστόλι  πεπιεσμένου αέρα με σπειροειδή σωλήνα (για 

καθαρισμό της μηχανής) 
 Αποθήκευση  με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική τσάντα 

Προαιρετικά χαρακτηριστικά 

 Ελάχιστη ποσότητα λίπανσης (MQL) με καθαρό λάδι 
 Επιπλέον υποχωρούμενο στοπ 

 Επιπλέον μαγνητικό υποχωρούμενο στοπ 

 Επιπλέον επιβάρυνση  για ειδικό τροφοδοτικό με μετασχηματιστή 

 Έκδοση εγκατάστασης UL-CSA 

 Παραλλαγή για μέτρηση μονάδας σε ίντσες  

Προαιρετικά: Πακέτο 

Οι επεκτάσεις των σιαγόνων μέγγενης αφαιρούνται κατά την 
διάρκεια της μεταφοράς 

 Παλέτα χαρτοκιβωτίου με θερμοσυρρικνούμενη πλαστική 
τσάντα 

 Κιβώτιο συσκευασίας 
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