
Üretim kalite ve kapasitenizi arttırın 
Güç, Hassasiyet ve Şıklık bir arada

Modeller & Boyutlar

www.cmsmachine.com
Görseller temsilidir. Bu belge, CMS Cam Makinalarının münhasır mülküdür. KESİNLİKLE GİZLİDİR ve önceden yazılı izin alınmadan 

üçüncü sahışlara çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya iletilemez.

       Cam Kalınlığı: 3-25 mm
15 kW, 12000 RPM Spindle

       Minimum Cam Ebadı: 200x200 mm
Maksimum Cam Ebadı: 3000x1500 mm
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               CNC cam işleme merkezi düz veya şekilli camlara rodajlama, delme, frezeleme ve parlatma işlemlerini 
gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. PC tabanlı numerik kontrol sistemi sayesinde işleme prosesleri otoma-
tikleştirilmiş olup cam işleme proseslerini kusursuz ve hızlı bir şekilde tamamlayabilmektedir 

Ana Özellikler

     Otomatik 
Yağlama Sistemi

     Otomatik
Takım Değiştirme

     Güçlü İş 
Mili Motoru 
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İş Mili Motoru ve işleme takımlarının içten ve 
dıştan soğutma işlemi otomatik olarak 
gerçekleştirilerek olası arızaların önüne 
geçilmiştir. Bu özellik sayesinde bakım mali-
yetleri ve üretim kesintileri engellenmektedir.

Otomatik Soğutma Sistemi 

Otomatik olarak düz ve şekilli camlara rodajlama, 
cam frezeleme, cam delme ve cam parlatma işlem-
lerini gerçekleştirebilir. 

Tek Makinede Bir Çok Cam İşleme Çözümü 

Cam işleme merkezi CAD/CAM yazılımı ve 
kullanıcı dostu arayüzü ile desteklenmiş olup 
bütün cam işleme operasyonları kolay ve 
otomatik olarak yürütülmektedir.

CAD/CAM Yazılımı 

Mermer Zemin ve Kalibrasyon Özelliği 

Paslanmaz Su Tankı

Ergonomik Pedal ve Vakum Kumanda Sistemi 

Kullanıcı dostu operatör paneli 
sayesinde kontrol sizde.

Operatör Panel
Hat, teknik yardım amaçlı 
uzaktan erişim sistemine 
sahiptir. Bu sistem gelişmiş ve 
etkili servis hizmeti sunar.

 Uzaktan Bağlantı
Datalarınızı ve Ayarlarınızı 
Saklayın

Reçete Yönetimi
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MerkeziGPC



Hassas ve hızlı sıfırlama çalışmaları ve setuplar için 
oransal ve ergonomik el çarkımızı deneyimleyin.

Teleskopik dayamalar sayesinde takım boyu 
uzatılabilmekte, ikili ve üçlü rodaj takımları tarete 
eklenebilmektedir. Bu sayede tek takım değişimi ile üç 
farklı proses gerçekleştirilerek verimlilik ve hız 
arttırılmıştır.   

      Ops.PHW
Oransal El Çarkı

Opsiyonel Özellikler

      Ops.TGS  
Teleskopik Cam Dayama

Güçlü ve aktif vakumlama teknolojisi ile proses güven-
liği ve uygulama kolaylığı sağlanmıştır.  

      Ops.GSP
Vantuzlu Taşıma Ayaklar
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Cam işleme merkezine aynı anda iki adet cam bağla-
nabilmektedir. Bu özellik sayesinde birinci cam işlemesi 
bittiğinde işleme merkezi otomatik olarak diğer camın 
işlemesine başlayabilmekte olup tek tek cam değiştir-
meden kaynaklı zaman kayıpları engellenmekte, seri 
cam işleme yapılabilmektedir. 

      Ops.DSP 
Çift İstasyon İşleme

Ops.STM İkinci Takım Magazini (+7 Takım)

Cam İşleme
MerkeziGPC

155 80
155 100
155 120
155 160

Ayak Kodu
VA3
VA1
VA2
VA4

Ayak Yüksekliği Ayak Çapı


