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QUOTA GB ALU 

Ραουλιέρα ηλεκτρονικής μέτρησης για πηχάκια αλουμινίου με 
προαιρετική Bluetooth λήψη δεδομένων 
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Τεχνικά χαρακτηριστικά 

 Τραπέζι εργασίας με κυλίνδρους 

 Στοπ μήκους ελεγχόμενο μέσω μοτέρ χωρίς ψήκτρες 

 Σύστημα μετάδοσης οδοντωτού τροχού 

 Σταθερό στοπ 

 Ύψος οριζόντιας ραουλιέρας πάνω από το έδαφος : από 850 έως 
1010 mm 

 Πλάτος στήριξης βέργας: 200 mm 

 Ακρίβεια τοποθέτησης ± 0,1 mm 

 Πλαστικοί κύλινδροι 
 ‘’Τρέχει’’ σε ‘’ημιαυτόματη λειτουργία’’, ‘’χειροκίνητη λίστα’’, 

‘’βήμα-βήμα’’ (προαιρετικά) και σε ‘’λίστες από Η/Υ’’ με τη χρήση 
USB 

 Αρχείο προφίλ και τύπων 

 Διόρθωση πάχους χρώματος και δίσκου 

 Συσκευασία από χαρτόνι σε παλέτα 

Εξοπλισμός ελέγχου: POWER-Z 

Περιγραφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 Αριθμητικός έλεγχος βιομηχανικού τύπου 

 Έγχρωμη οθόνη αφής 7’’ 
 Σύνδεση Ethernet για τη μεταφορά μέσω FTP λιστών 

 2.0 USB Θύρα  
 RS232 σειριακή θύρα (πισινή) 
 Θύρα Ethernet (πισινή) 

Προαιρετικά 

 Ηλεκτρονικός μετρητής 

 Ηλεκτρονικός μετρητής+ λήπτης Bluetooth 
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 Υποστήριγμα μετρητή με επαναφόρτιση συνδέσμου επαφής (να 
παραγγελθεί μαζί με τον κυλιόμενο διάδρομο) (διαθέσιμο μόνο 
για QUOTA MR/GB-ALU/GB-PVC) 

 Κιτ διακόπτη πίεσης για σηματοδότηση κομμένου κομματιού (να 
παραγγελθεί μαζί με τον κυλιόμενο διάδρομο) 

 Κιτ διακόπτη πίεσης για σηματοδότηση κολλημένου κομματιού 
(να παραγγελθεί μαζί με τον κυλιόμενο διάδρομο) 

 Ρολό χαρτιού για εκτυπωτή ; min. n. 10 τμχ (58x35 mm) 
 Ρολό χαρτιού για εκτυπωτή  ; min. n. 10 τμχ (100x36 mm) 

 Εκτυπωτής ετικετών  
 Ασύρματος οπτικός αναγνώστης barcode και σχετικό λογισμικό 

(μπορεί να διαβαστεί μόνο με barcodes πρωτοκόλλων της 
Fom/Comall) 

Συσκευασία 

 


