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TAB 100 M  

Μηχάνημα οδόντωσης με 6 μηχανοκίνητους άξονες και NC έλεγχο που 
απομνημονεύει την θέση των αξόνων 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 2 μηχανοκίνητες μονάδες εκγλύφανσης με ταχύτητα 30-100 

m/min με εργαλείο εκγλύφανσης διαμέτρου 130 mm S=3 mm 

(κατόπιν αιτήματος με δίσκους 2,6 mm, 2,8 mm ή 3,2 mm) 

 Ανεξάρτητη τοποθέτηση  άξονα 

 Ρύθμιση αξόνων Χ και Υ μέσω κινητήρων 4 τροχών και 
ατέρμονους κοχλίες και κυλιόμενες μπίλιες εδάφους. Η θέση 
ορίζεται μέσω κωδικοποιητή που είναι τοποθετημένος πάνω 
στους κοχλίες. Η επιστροφή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας 
μικροδιακόπτη και μηδενικό βαθμό στον κωδικοποιητή 

 Κινητοί πτυσσόμενοι κύλινδροι κάτω από τον πάγκο εργασίας 
(άξονες P και Q) που επιτρέπουν την σταθεροποίηση των 
κυλίνδρων των προφίλ, με μέγιστη διάμετρο 110 mm, με NC 

ελεγχόμενη τοποθέτηση. 

 Ολίσθηση αξόνων κατά μήκος γραμμικών οδηγών με μπλοκ 
επανακυκλοφορούμενων σφαιριδίων 

 Σύστημα με έκκεντρο και διαβαθμισμένο μικρομετρικό ρυθμιστή 
για περιστροφή κεφαλής ώστε να γωνιάζει τα εργαλεία 
εκγλύφανσης που μπορούν  να κλίνουν σε 10 μοίρες εσωτερικά 
(μέγιστο) και 10 μοίρες εξωτερικά λαμβάνοντας ως 0 μοίρες την 
κάθετη θέση του εργαλείου εκγλύφανσης στον πάγκο εργασίας. 

 Μέγιστο μέγεθος κυλίνδρου : 110 mm και στις 2 θέσεις. Θα 
μπορούσε να είναι μεγαλύτερο εάν η μηχανή δεν έχει 
πτυσσόμενους κινητούς κυλίνδρους, βλ. παρακάτω 



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 

 

 Εύρος επεξεργασίας: Μέγιστο μέγεθος προφίλ :300 mm (πλάτος) , 
απόσταση μεταξύ των εργαλείων εκγλύφανσης: 234 mm  
(απόσταση αυλακιού), μέγιστο ύψος προφίλ: 290 mm 

 Πλήρης προστασία της ζώνης επεξεργασίας: Άνοιγμα 
προστατευτικού: 550 mm ανυψούμενο με πνευματικά ελατήρια , 
περιορισμός πρόσβασης στα εργαλεία εκγλύφανσης με 
ρυθμιζόμενες ζώνες επάνω στο προφίλ 

 Ευρεία ορατότητα του σημείου κατεργασίας 

 Έλεγχος με ελεφαντοστό 

 Μπροστινός/πισινός έλεγχος μπάρας για τοποθέτηση των 
εργαλείων εκγλύφανσης 

 Απομακρυσμένος έλεγχος του ταμπλό: διακόπτης ρύθμισης άξονα 
, κουμπί επιλογής για ρύθμιση άξονα 

 Πλευρικές σφιγκτήρες και γρήγορη χειροκίνητη τοποθέτηση  

 Διαστάσεις: 1790hx1680x805p mm , Βάρος:  440 Kg 

 Κιτ μετατροπής 
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Ικανότητα επεξεργασίας 

Περιοχή επεξεργασίας-Ίσια εργαλεία 
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Περιοχή επεξεργασίας – 10ο γωνία εργαλείου 
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Περιοχή επεξεργασίας- Μέγιστο αντιστάθμισμα εργαλείου σε σχέση 
με το κέντρο (ισχύει και για τα 2 εργαλεία) 

 

Εύρος επεξεργασίας μηχανοκίνητων κυλίνδρων βήματος (άξονες P και 
Q) 
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Για επεξεργασία προφίλ με κάτω άκρο , μπορεί να μεταφραστεί ο 
κύλινδρος του άξονα Ρ ώστε να δημιουργήσει μια εγκοπή. Η 
απόσταση ανάμεσα στους 2 κυλίνδρους κυμαίνεται από 1 mm (το 
ελάχιστο) έως 12.5 mm 

 

Βασικός εξοπλισμός 

 Νο.2 μηχανοκίνητες μονάδες εκγλύφανσης με εργαλείο 
εκγλύφανσης S=3 mm 

 Νο.1 κεντρικός  κύλινδρος διαχωρίσιμος και ρυθμιζόμενος καθ’ 
ύψος  

 Νο.1 σταθερός κύλινδρος για αντίθεση κονδυλίων 

 Νο.2 κύλινδροι εισόδου/εξόδου 

 Νο.2 κάθετοι κύλινδροι οδηγών προφίλ 

 Νο.2 κάθετοι κινητοί κύλινδροι οδηγών προφίλ 

 Πλήρες σύστημα ασφαλείας 

Προαιρετικός εξοπλισμός 

 Επιπλέον επιβάρυνση για πιστοποιητικό EAC (Ευρασιατική 
Συμμόρφωση) 

 Προσαρμοσμένοι κύλινδροι για υποστήριξη προφίλ 

 Υποστήριξη για ειδικά προφίλ 

 Μηχανή τοποθέτησης μεμβράνης 

 Πένσες για ταινίες τροφοδοσίας 

 Οδοντωτοί κοπτήρες S=2,6 mm διαμέτρου 130 mm 

 Οδοντωτοί κοπτήρες  S=2,8 mm διαμέτρου 130 mm 

 Οδοντωτοί κοπτήρες S=3 mm διαμέτρου 130 mm 

 Οδοντωτοί κοπτήρες S=3,2 mm διαμέτρου 130 mm 
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 Εργαλείο διάτρησης 

Προαιρετικά:  Κιτ μηχανής τοποθέτησης μεμβράνης 

Το κιτ είναι τοποθετημένο στο επάνω μέρος της μηχανής και 
χρησιμοποιείται για να τυλίγει τα προφίλ σε προστατευτική μεμβράνη. 
Η μεμβράνη κόβεται μέσω των δίσκων κοπής που λειτουργούν 
αυτόματα μέσω του πνευματικού κυλίνδρου. Το κιτ δεν είναι 
μηχανοκίνητο, το προφίλ κινείται μέσω των κινητήρων της μηχανής. Για 
βελτιστοποίηση της κοπής των μεμβρανών , υπάρχουν 2 φωτοκύτταρα 

για έλεγχο της ταχύτητας κίνησης και της θέσης του δίσκου. Για 
ακανόνιστα ή στρογγυλεμένα προφίλ , υπάρχουν 2 ρυθμιζόμενοι 
κύλινδροι ώθησης που βοηθούν στην τοποθέτηση μεμβράνης στο 
προφίλ. Ένας προσαρμοσμένος κύλινδρος προφίλ μπορεί επίσης να 
τοποθετηθεί. 
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Χαρακτηριστικά 

 Μέγιστη επιτρεπόμενη διάσταση προφίλ : πλάτος 260 mm, ύψος 
170 mm 

 Συνολικές διαστάσεις: 1130 x 715 x 1450 h 

 Βάρος: 155 Kg 

 

Προαιρετικά: Πακέτο 

 Συσκευασία παλέτας χαρτοκιβωτίου με θερμοσυρρικνούμενη 
πλαστική τσάντα  

 

 

 

 

 

 



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 

 

 Κιβώτιο συσκευασίας  

 


