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Multifunkční manuální pracovní stanice SYSTHEMA pro realizaci rovných a pravoúhlých řezů až 3200 x 
1000 mm (prořez až 66,5 mm), tvarování a leštění vnitřních i vnějších profilů (hran), s pomocí šablony i bez, 
jakýkoliv tvar profilu. Srážená a spádová plocha. Listela a sokly. Odkapávací drážky (rovné i spádové), „slot“ na 
hraně (rovný nebo tvarovaný). 

 
  
PRACOVNÍ DESKA 
 - Povrch z jemně broušeného a retifikovaného kamene. Rozměr: 2500 x 1000 mm 
 - Svislý elektromechanický pohyb uskutečňovaný pomocí 4 pístů. Dráha: 160 mm 
 - Otočný stůl vložený do pracovní desky, slouží pro kruhová opracování max. průměru 1600 mm 
 - Přední pracovní zóna pro opracování listel a rámů.  
 
NOSNÁ KONSTRUKCE 
 Ocelová svařovaná konstrukce chráněná termoplastickými nátěry.  
 - Rozměry: 4100 x 3300 x 1500 mm (s otevřenými rameny pro šablony)  
 - Hmotnost : 1250 kg 
 
RAMENA PRO ŠABLONY 
 - Kyvné: 1810 x 600 mm 
 - Sundavací: 1810 x 500 mm 
 
VODÍCÍ LIŠTY 
 Koleje z tvrzené nerez oceli,  nastavitelné dvoudotekové prismatické válečky z nerez oceli.  
 
HLAVA 
 
 
-  Pneumatické zvedání dvojitým pístem, spouštění 
prostřednictvím dvojitým bezpečnostním ovládacím     
systémem. 
-  Vřeteno 
Rychlost otáčení: od 1500 do 12500 otáček/min, 
s digitálním displejem na ovládacím panelu. Svislý  
 
 
mikrometrický motorizovaný pohyb 
s odstupňovaným ukazatelem na hlavě.  
Dráha: 66,5 mm 
- Operační zóna 
Profilovací frézy: 3200 x 1000 mm 
Kotouče: 3200 x 1200 mm 
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PRAVOÚHLÝ POHYB 
Znázorněný na 2 nezávislých digitálních displejích, vybavených funkcí pro vynulování (tolerance 0,1 
mm) 

 
PNEUMATICKÉ ZAŘÍZENÍ* 

- Uchycení opracovaného kusu na pracovní desku, na otočný stůl a na přední bok. 
- Přísavky: 8 ks mobilních (na pracovní desce) + 8 ks fixních (na předním boku), samostatně      
  odstranitelné 
- Zablokování hlavy v příčné a podélné ose. 
- Zdvih hlavy 

 - Čistící pistole (stlačeným vzduchem) 
 
 * Je nutné připojení na kompresor (min 150 litrů/min) 
 
VODA* 
 - Chlazení nástroje: vnějšíi 
 - Pistole (vodní) 
 
 * Je nutné připojení na vodovodní síť (min. 15 litrů/min) 
 
ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ 
 - Výkon: 3,7 kW 
 - Centrála: IP 65 podle norem EU (ovládací prvky na kontrolním panelu s nízkým napětím)  
 - Napájecí napětí: 3 fáze, v požadovém napětí 
 
Příklady využití stroje: 
 
 

        
 

        
 
 
 


