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JOB 1000 S 

Πολυλειτουργικός πάγκος συναρμολόγησης υλικού για PVC, ξύλο-

αλουμίνιο και παράθυρα αλουμινίου 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Μονοφασικό τροφοδοτικό 230V 50/60 Hz 

 Κατανάλωση αέρα: 30 NL/ κύκλο 

 Πίεση αέρα: 8 bar 

 Μέγιστη διάσταση πλαισίου: 2500 mm/2500 mm, μέγιστη 
υποστήριξη: 200 Kg 
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 Ύψος του τραπεζιού εργασίας: 900 mm 

 Πνευματική κλίση τραπεζιού: 0ο-14ο  

 Εργαλεία επεξεργασίας τοποθετημένα σε γραμμικούς οδηγούς με 
υψηλής ακρίβειας ολίσθηση ατέρμονων σφαιριδίων 

 Άμεση διάσταση πλαισίου κοπής 

 Πνευματικό κλείδωμα πλαισίων 

 Άμεση διάσταση με δυνατότητα κοπής πηχακίων (προαιρετικά) 
 Σύστημα κλειδώματος πνευματικού πίνακα 

 Κιτ μετάφρασης 

Προαιρετικά  

 Ελαιοπνευματική τρυπητική μονάδα για κοπή του υλικού 
(παράλληλη κοπή όπως MAICO MULTITREND,AGB,G-U,SIEGENIA, 

TITAN) 

 Ελαιοπνευματική τρυπητική μονάδα για κοπή του υλικού ( κοπή 
MAICO MULTIMATIC) 

Ελαιοπνευματική τρυπητική μονάδα για κοπή του υλικού (κοπή 
ROTO) 

 Ελαιοπνευματική τρυπητική μονάδα για κοπή του υλικού (κοπή 
WINKHAUS AUTOPILOT) 

 Ελαιοπνευματική μονάδα για κοπή του υλικού (κοπή WINKHAUS 

ACTIVPILOT) 

 BS-Multi-Max Duo προσαρμογέας 

 Αυτόματος βιδολόγος με χοάνη αποθήκευσης και δείκτη λέιζερ 
(πρέπει να παραγγελθεί ταυτόχρονα με τον πάγκο) 

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

 Αυτόματος βιδολόγος με διπλό βίδωμα με πνευματική ανύψωση 
(πρέπει να παραγγελθεί ταυτόχρονα με τον πάγκο) 

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

 Τρυπητική μονάδα διπλού τρυπανιού. Διάμετρος γλώσσας 5 mm 

(πρέπει να παραγγελθεί ταυτόχρονα με τον πάγκο) 
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 Κιτ μέτρησης πηχακίων με ασύρματη μετάδοση δεδομένων 
(πρέπει να παραγγελθεί ταυτόχρονα με τον πάγκο) 

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

 Τρυπητική μονάδα διπλού τρυπανιού. Διάμετρος γλώσσας μέχρι 5 

mm (πρέπει να παραγγελθεί ταυτόχρονα με τον πάγκο) 
 Συσκευή εκτύπωσης ετικετών (σημείωση: πρέπει να συνδυασθεί 

με το κιτ μέτρησης πηχακίων) 
 Ρολό ετικετών (n. 1000 of 80x40 mm) 

 Ηλεκτρονικός βαθμονομητής και ηλεκτρονική ραουλιέρα 
μέτρησης 

 Αριστερός συρόμενος μεταφορέας (για Νο.2 κιτ) 
 Δεξιός συρόμενος μεταφορέας (για Νο.3 κιτ) 
 Ράφια για εξαρτήματα 

 Πλευρική επεκτεινόμενη μπάρα για τοποθέτηση του υλικού 

 MAG 1000 – Κάθετη αποθήκευση υλικού 

 MAG 1000 O – Οριζόντιο αρχείο υλικού 

 MAG 1000 O-PC – Οριζόντιο αρχείο υλικού με κονσόλα Η/Υ 

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

 Κιβώτιο συσκευασίας  
 

 
 

 

 


