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X-CUT



Gasparini   |   X-Cut

X-Cut Guillotine lemezolló A világ vezető lemezmegmunkálóinak választása.

Személyre szabott szolgáltatásainkkal mindig, minden 
termelési igényre a legjobb megoldást kínáljuk!

Az X-Cut széles méret- és teljesítmény választékban 
elérhető.  K ategóriájának legjobbjai közé tartozik.

A hidarulika rendszer a Gasparini saját tervezése. 
Minden méretre optimalizált, kiváló minőségű és 
megbízható alkatrészekkel készült.

A csúcsteljesítmény lehetővé teszi az alkatrészek pontos 
és költséghatékony vágását nagy darabszámban.



A csavarodásgátló rendszer meggátolja a 
munkadarab vetemedését, annak a felső kés felé 
nyomásával. Ez az egyedülálló rendszer az alsó 
penge alatt elhelyezett hidraulikus hengerek 
sorozatából áll, amelyek a fémlemezt a felső 
pengéhez támasztják.

A hengerek a vastagsággal arányosan ellennyomást 
fejtenek ki, így kompenzálják a lemez csavaró 
hatását.

Ez az ellentétes művelet lehetővé teszi számunkra, 
hogy megakadályozzuk a csavarodást, amely az 
anyag geometriájától, speciális jellemzőitől és a 
vágási paraméterektől függ.

CSAVARODÁSGÁTLÓ 
RENDSZER

A pengepárnákkal a medvét a teljes hosszban 
egyenesen tartjuk, a késhézag kontrollálatlan 
változásának elkerülése érdekében. A 
pengepárna rendszer a késhézag beállítására is 
szolgál.

Ezért a Gasparini X-Cut olló biztosítja az 
egyenességet és a pontosságot bármilyen 
körülmények között, a világ legjobb vágási 
minősége érdekében. A pengék nem hajlanak 
és a lemezt maximálisan egyenesen és 
megbízhatóan vágja.

PENGEPÁRNÁK



A Gasparini ollók hátsó ütközőit nem 
befolyásolják a medve mozgásával keltett 
rezgések, mert az a gépvázhoz van rögzítve.

gyors: akár 500 mm/s
pontos: ± 0,05 mm
ismétlési pontosság:  ± 0,03 mm

Választható:
    Felemelhető hátsó ütközők
    Növelt löket
    Szenzoros érzékelő

A Gasparini nagy tapasztalattal 
rendelkezik az automatizált sorok 
gyártásában, a legegyszerűbbektől a 
nagy robotüzemekig.

Ollóink   sokrétűen felhasználhatók és 
hatékonyak,  gyors és nagy volumenű 
gyártási ciklusokba illeszthetők, a 
legmagasabb vágási minőséggel és 
megbízhatósággal.

OLLÓSOROK

4 változatban elérhető:

„Billentés hátra” [standard] függőlegesen mozog 
és billen, hogy a vágott darab hátrafelé 
csúszhasson.

„Billentés és leejtés” [opcionális] vízszintesen is 
mozog. A lemeztartó elmozdul a vágott darab 
alól, hogy az a tárolóba essen.

„Billentés és előre” [opcionális] rendelkezik a 
vissza a feladónak funkcióval is. A vágás után a 
lemeztartó visszaemeli a vágott darabot a vágási 
vonalhoz. A hátsó ütköző ezután kitolja az 
asztalra.

„Előre és leejtés” [opcionális] a vágott darabokat 
vagy az elülső asztalra juttatja, vagy visszaadja a 
kezelőnek a vissza a feladónak funkciónak 
köszönhetően.

HÁTSÓ LEMEZTARTÓ

Gasparini vezérlés
Egy új vezérlés, amelyet teljes egészében 
a Gasparini fejlesztett ki. Ipari PC -n 
futva lehetővé teszi az automatizált 
termelésbe való integrálást, a vezérelt 
tengelyek kiterjesztését az EtherCAT -
on keresztül, valamint jelentések 
készítését.
Delem DAC 360
Automatikusan kiszámítja a legjobb 
ollózási szöget és a késhézagot. 
Legfeljebb 100, 25 lépésből álló program 
tárolására alkalmas. Többnyelvű 
támogatással, löketszámlálóval és 
óraszám mérővel.

GASPARINI ÉS DELEM VEZÉRLÉS

HÁTSÓ ÜTKÖZŐK
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