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JOB CNC 

CNC πάγκος για αυτόματο βίδωμα του περιμετρικού υλικού 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Πολυλειτουργικός πάγκος εργασίας για συναρμολόγηση του 
περιμετρικού υλικού  

 Νησίδα 1: προετοιμασία του κιτ υλικού και κοπή ράβδου  
 Νησίδα 2: αυτόματο βίδωμα του υλικού  
 Λήψη δεδομένων βιδώματος από εξωτερικό λογισμικό  
 Λογισμικό που καθοδηγεί τον χειριστή στην σωστή 

συναρμολόγηση του κιτ υλικού 



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 

 

 Έκδοση με αυτόματη μεταφορά από τη νησίδα 1 στη νησίδα 2  
  Έκδοση με χειροκίνητη μεταφορά του φύλλου από τη νησίδα 1 

στη νησίδα 2  
 ZEX18194: Έκδοση με χειροκίνητη μεταφορά του φύλλου από την 

νησίδα 1 στη νησίδα 2. Σε αυτή την έκδοση ο πάγκος εκφόρτωσης 
ZEX18197 μπορεί να προστεθεί ως προαιρετικός 

  ZEX18195:έκδοση με αυτόματη μεταφορά από τη νησίδα 1 στη 
νησίδα 2. Ο αυτόματος πάγκος εκφόρτωσης μπορεί να προστεθεί 
ως προαιρετικός - ZEX18197 

  Δυνατότητα αυτόματης εκφόρτωσης του φύλλου  
  3 CNC άξονες με κινητήρα χωρίς ψήκτρες  
  Ο άξονας Υ κυλά κατά μήκος γραμμικών οδηγών και υψηλής 

ακρίβειας μπλοκ επανακυκλοφορούμενων σφαιριδίων, οδηγός με 
οδοντωτό ιμάντα με μηδενικό παίξιμο 

  Ο άξονας Ζ κυλά σε γραμμικούς οδηγούς , η μετάδοση γίνεται 
μέσω προσυμπιεσμένων σφαιριδίων και κύλισης 
επανακυκλοφορούμενων σφαιριδίων  

  Άξονας περιστροφής W με μηχανική συσκευή μανδάλωσης για 
διασφάλιση της μέγιστης ακρίβειας τοποθέτησης στις 0ο , 90ο , 
180ο και 270ο  

 Δυνατότητα βιδώματος σε 3 διαφορετικά βάθη βιδώματος 

  Μέγιστες διαστάσεις πλαισίου: 1300 mm x 2700 mm  

  Φόρτωση: 200 Kg 
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Διάταξη  

 

 

Βασικός εξοπλισμός 

 Υποδοχέας κιτ μεταλλικού πλαισίου 32 τμημάτων 

 Η/Υ με πάγκο συναρμολόγησης γραφικού λογισμικού FST 

 Αναγνώστης Bar code με εξοπλισμό για λήψη δεδομένων από 
εξωτερικό λογισμικό διαχείρισης 

 Αυτόματη ένδειξη αριθμού στοιχείου για επιλογή στοιχείων 

 Μηχανοκίνητη μονάδα διάτρησης στη νησίδα 1 

 Βάση υποστήριξης φύλλου με 10 κουτιά για εργαλεία 
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 Φράγματα ασφαλείας (μόνο για την έκδοση με χειροκίνητη 

μεταφορά από τη νησίδα 1 στη νησίδα 2) 

Προαιρετικός εξοπλισμός 

 Ραουλιέρα εκφόρτωσης εντός γραμμής (για έκδοση με αυτόματη 

μεταφορά) 
 Ραουλιέρα εντός γραμμής. Μόνο για την έκδοση με χειροκίνητη 

μεταφορά 

 Επιπρόσθετη φόρτωση βιδών 

 Λογισμικό για μετατροπή δεδομένων από εξωτερικό λογισμικό 

διαχείρισης για πάγκο συναρμολόγησης FST 

 Μονάδα υλικού για πάγκο συναρμολόγησης FST 

Τεχνικά δεδομένα  

 Τάση: 380V + N + T + L1 + L2 + L3 

 Κατανάλωση ισχύος: 2 kW 

 Πίεση επεξεργασίας: 7 bar 

 Κατανάλωση αέρα: 435 λίτρα/κύκλο 

 


