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JOB 1000 AW 

Πολυλειτουργικός πάγκος συναρμολόγησης για πλήρη 
συναρμολόγηση υλικού για PVC, ξύλο-αλουμίνιο και πλαίσια 
παραθύρων από αλουμίνιο με περιμετρικό υλικό και  τριαξονικό 
τρυπάνι 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Μέγιστη διάσταση πλαισίου: 2500 mm/2500 mm, μέγιστη 
υποστήριξη: 200 Kg 

 Ύψος τραπεζιού εργασίας: 900 mm 
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 Πνευματική κλίση τραπεζιού: 0° - 14° 

 Εργαλεία επεξεργασίας τοποθετημένα σε γραμμικούς οδηγούς με 
υψηλής ακριβείας σφαιρίδια επανακυκλοφορίας ολίσθησης 

 Άμεση διάσταση πλαισίου κοπής 

 Πνευματικό κλείδωμα πλαισίων 

 Τριαξονική τρυπητική μονάδα  

Τριαξονική τρυπητική μονάδα  
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Προαιρετικά: 

 Ελαιοπνευματική μονάδα κοπής υλικού (παράλληλη κοπή MAICO 

MULTITREND,AGB,G-U,SIEGENIA TITAN) 

 Ελαιοπνευματική μονάδα κοπής υλικού (κοπή MAICO 
MULTIMATIC) 

 Ελαιοπνευματική μονάδα κοπής υλικού (κοπή ROTO) 

 Ελαιοπνευματική μονάδα κοπής υλικού (κοπή WINKHAUS 

AUTOPILOT) 

 Ελαιοπνευματική μονάδα κοπής υλικού (κοπή WINKHAUS 

ACTIVPILOT) 

 BS-Multi-Max Duo προσαρμογέας 

 Ημι-αυτόματος βιδολόγος (για περιμετρικό υλικό)  (πρέπει να 
παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο) 
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 Αυτόματος βιδολόγος με  χοάνη αποθήκευσης και δείκτη λέιζερ 
(πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο) 

 Αυτόματος βιδολόγος με πνευματική ανύψωση (πρέπει να 
παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο) 

 Αυτόματος βιδολόγος διπλής βίδωσης με πνευματική ανύψωση 
(πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο) 

 Τρυπητική μονάδα. Διάμετρος γλώσσας μέχρι 8 mm (πρέπει να 
παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο) 

 Τρυπητική μονάδα διπλού τρυπανιού. Διάμετρος γλώσσας 5 mm 

(πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο) 
 Τρυπητική μονάδα με πνευματική ανύψωση. Διάμετρος γλώσσας 

μέχρι 8 mm (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον πάγκο) 
 Τρυπητική μονάδα διπλού τρυπανιού με πνευματική ανύψωση. 

Διάμετρος γλώσσας μέχρι 5 mm (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με 
τον πάγκο) 

 Κιτ μέτρησης για κοπή πηχακίων με δυνατότητα ασύρματης 
μετάδοσης δεδομένων κοπής  (πρέπει να παραγγελθεί μαζί με τον 
πάγκο) 

 Εκτυπωτής ετικετών (σημείωση: πρέπει να συνδυαστεί με το κιτ 
μέτρησης για κοπή πηχακίων)   

 Ρολό ετικετών  (n. 1000 of 80x40 mm) 
 Ηλεκτρονικός βαθμονομητής  και ηλεκτρονική ραουλιέρα 

μέτρησης 

 Αριστερά συρόμενος μεταφορέας  (για N° 2 κιτ) 
 Δεξιά συρόμενος μεταφορέας  (για N° 3 κιτ) 
 Πνευματική κεντρική συσκευή κιτ φύλλων για διαχείριση 

κατεργασίας 

 Ράφια για εξαρτήματα 

 MAG 1000 – Κάθετη αποθήκευση υλικού 

 MAG 1000 O – Οριζόντιο αρχείου υλικού  
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 MAG 1000 O-PC – Οριζόντιο αρχείο υλικού με κονσόλα 
υπολογιστή 

 MAG 800 – 8 Καρότσι αποθήκευσης υλικού (8 τμήματα) 
 MAG 800 – 16 Καρότσι αποθήκευσης υλικού (16 τμήματα) 
 Συσκευή ανάκλισης- Πάγκος ανάκλισης 

Προαιρετικά: Πακέτο 

 Κιβώτιο συσκευασίας  

 

 

 


