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Ημιαυτόματος πριόνι για κοπές αλουμινίου και 
ελαφρού κράματος από -45ο έως +45ο, 

χρησιμοποιώντας δίσκο κοπής με άκρη 
καρβιδίου. Η κεφαλή μπορεί να κλίνει από 0ο 

έως +45ο .  

Το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με μικροεπεξεργαστή τελευταίας γενιάς 
ειδικά σχεδιασμένο από τη MEP 

Ημιαυτόματος κύκλος: η μέγγενη κλείνει και το μοτέρ ξεκινάει-η κεφαλή 
κατεβαίνει για να εκτελέσει κοπές-το μοτέρ σταματάει- η κεφαλή 
επιστρέφει στην επάνω θέση και η μέγγενη ανοίγει 

Λειτουργώντας σε ημιαυτόματο κύκλο, η νέα λειτουργία DOWN σταματά την κεφαλή και το μοτέρ του 
δίσκου μόλις τελειώσει η κοπή. Πατώντας το κουμπί UP, η κεφαλή ανυψώνεται στο αρχικό της σημείο και 
η μέγγενη ανοίγει. 

Χαρακτηριστικά  

-Οθόνη: 16 χαρακτήρες που διαβάζονται σε 2 γραμμές, ώστε να οπτικοποιούνται 
οι τεχνολογικές παράμετρο όπως: +αριθμός κοπών που εκτελέστηκαν+ χρόνος 
κοπής + αμπερόμετρο + διαγνωστικά και/ή μηνύματα προειδοποίησης 
(περισσότερα από 100) οπτικοποιημένα 

 -Καταγραφή των συναγερμών και των συμβάντων με δυνατότητα απεικόνισης 
του χρονικού των συμβάντων  

-Πίνακας ελέγχου χαμηλής τάσης εγκατεστημένος σε αρθρωτό βραχίονα 

-Προειδοποιητικό κάλυμμα ασφαλείας για προστασία του χειριστή 

-Τα ανώτερα και κατώτερα όρια της κεφαλής και η μπροστινή/πισινή κατεύθυνση της μπάρας 
τροφοδοσίας ρυθμίζονται με ένα χειριστήριο σύμφωνα με την διάσταση του υλικού  

-Περιστρεφόμενο τραπέζι σε κεντρικό πείρο με αξονικό ρουλεμάν που επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στη 
γωνία κοπής 

-Κλίμακα γωνιών χαραγμένη στο περιστρεφόμενο τραπέζι 

-Το υλικό συσφίγγεται μέσω δυο πνευματικών μεγγενών που ολισθαίνουν δεξιά και αριστερά. Και οι δυο 
μέγγενες κλείνουν αυτόματα όταν ο χειριστής τραβήξει την κεφαλή του πριονιού προς τα κάτω 

-Σύστημα κλειδώματος κεφαλής 

-Πνευματική κάθετη μέγγενη 

-Ρυθμιζόμενα μηχανικά στοπ στις -45ο, 0ο, και +45ο για γρήγορη τοποθέτηση της κεφαλής 
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-Ταινιοδρόμος μεταφοράς ρινισμάτων για 
προαιρετική συλλογή ρινισμάτων (προαιρετικά) 

-Αυτόματη συσκευή για λίπανση του δίσκου μόνο όταν κόβει το μηχάνημα 
(σύστημα ψεκασμού με τη μορφή νέφους) 

-Ρυθμιζόμενη συσκευή στοπ για εμφάνιση των κοπών του ίδιου μήκους σε 
κλίμακα χιλιοστού 

-Το μηχάνημα είναι δυνατό να ανυψωθεί 

-Κλειδιά υπηρεσίας και εγχειρίδιο οδηγιών για συντήρηση και λίστα 
ανταλλακτικών 

 


