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Τα κοπτικά μηχανήματα διπλής κεφαλής της Emmegi διαθέτουν μοναδικές επιδόσεις 
όπως στιβαρότητα και αξιοπιστία. Αποτελούν το ιδανικό εργαλείο για την κοπή 
βεργών αλουμινίου και PVC διαφορετικού πάχους και σε διαφορετικές γωνίες. 
Τεχνολογίες τελευταίες γενιάς που μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στον 
κύκλο παραγωγής λόγω του υψηλού επιπέδου ακρίβειας και της καταπληκτικής 
ευκολίας στη χρήση.  
Το Doppia Magic είναι ένα κοπτικό μηχάνημα διπλής κεφαλής αυτόματης 
μετακίνησης της κεφαλής δεξιά μέσω μοτέρ C.C. αριθμητικού ελέγχου. Το μηχάνημα 
μπορεί να εφοδιαστεί με βιομηχανικό εκτυπωτή ετικετών που επιτρέπει την 
αναγνώρισης και την σύνδεση με την αντίστοιχη παραγγελία. 
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Το πληκτρολόγιο που είναι 
τοποθετημένο στα διάφορα 
μοντέλα είναι συρόμενο σε 
έδρανα, εύκολο στη χρήση και 
επιτρέπει τη σωστή τοποθέτηση 
με βάση τα χαρακτηριστικά 
κοπής. 
Με τη δημιουργία των λιστών 
κοπής βελτιστοποιείται ο κύκλος 
επεξεργασίας, επιτρέποντας τη 
μείωση των σκάρτων και τον 
περιορισμό του χρόνου 
φόρτωσης και εκφόρτωσης του 
τεμαχίου. 
 

 Η περιστροφή των κεφαλών γύρω 
από τον οριζόντιο άξονα γίνεται με 
πνευματικούς κυλίνδρους Οι 
γωνίες που μπορούν να 
επιτευχθούν είναι από 90° έως 45° 
εξωτερικά για μηχανήματα που 
εξοπλίζονται με λάμες διαμέτρου 
450 mm. Με λάμες διαμέτρου 500 
mm μπορούν να φτάσουν σε 
γωνίες από 90° έως 22°30’ 
εξωτερικά. Οι ενδιάμεσες γωνίες 
επιτυγχάνονται χειροκίνητα.  
Οι κινητές μονάδες είναι 
εφοδιασμένες με ενσωματωμένα 
προστατευτικά πνευματικής 
καθόδου για τη ζώνη 
επεξεργασίας. 
 

Ο βιομηχανικός εκτυπωτής για 
ετικέτες επιτρέπει την 
αναγνώριση κάθε κομμένου 
προφίλ με χαρακτηριστικά 
αναγνώρισης που προέρχονται 
από τη λίστα κοπής. Επίσης, η 
εκτύπωση του κωδικού επιτρέπει 
την εύκολη αναγνώριση του 
συγκεκριμένου προφίλ κάθε μίας 
παραγγελίας κάτι που είναι 
ιδιαίτερα χρήσιμο για τις 
επόμενες φάσεις επεξεργασίας 
στα Κέντρα Επεξεργασίας ή στις 
γραμμές συναρμολόγησης. 
 

 Το ενδιάμεσο υποστήριγμα 
αποδεικνύεται εξαιρετικά χρήσιμο 
όταν γίνεται κοπή ελαφρών 
προφίλ μεγάλου μήκους. 
Στην περίπτωση αυτή το 
πνευματικό στήριγμα δημιουργεί 
αυτόματα τις ιδανικές συνθήκες 
συγκράτησης του προφίλ.  
 
 
 

 
 
 
 

 
Σχεδιάγραμμα κοπής 

 
 
  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  

Οθόνη Υγρών Κρυστάλλων (LCD) με εσωτερικό φωτισμό  

Προεγκατάσταση για σύνδεση βιομηχανικού εκτυπωτή ετικετών  

Θύρα USB  

Κάρτα δικτύου RJ45  

Εκτέλεση μονής κοπής  

Καταχώριση στη μνήμη 99 διορθωτικών τιμών προφίλ με αυτόματο υπολογισμό του μεγέθους των γωνιακών κοπών  

Καταχώριση στη μνήμη 25 λιστών κοπής (100 σειρές η κάθε μία) μέσω καλωδίου από ένα εξωτερικό PC μέσω κάρτας RS232  

Δημιουργία 100 τύπων κουφωμάτων (1500 τύποι) που μπορούν να φορτωθούν σε USB  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

Εντοπισμός της θέσης της κινητής κεφαλής με τη βοήθεια αμέσου συστήματος μέτρησης με μαγνητική ταινία  

2 λάμες widia  

Προστασία ολόκληρης της ζώνης κοπής με πνευματικό σύστημα  

Ζεύγος οριζόντιων και κάθετων πνευματικών μεγγενών με διάταξη "χαμηλής πίεσης"  

Ραουλόδρομος στήριξης προφίλ  

Προεγκατάσταση για αυτόματη εκκίνηση απορροφητήρα MG  

Ροπή στα τακάκια στάνταρ  

Μετρικός κανόνα  

Ωφέλιμη κοπή (m) 5 

Ισχύς κινητήρα λάμας (kW) 2,2 

 
●   συμπεριλαμβάνεται 
○   διατίθεται   
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