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 Electomagnetic Linear 
Glass Cutting LineEML3725

Elektromanyetik lineer cam kesim hattı düz, şekilli veya yumuşak kaplamalı (Low-E) camların kesilmesi için kullanılır. 
Kesim işlemleri elmas kesici ile yapılmaktadır. Otomatik cam yükleme robotu plaka camları stok raflarından her iki 
yönden de alabilmektedir. Kesim bölümü aynı zamanda sıyırma taşı ile donatılmış olup yumuşak kaplamalı (Low-E) 
camları maksimum hız ve kalitede sıyırabilmektedir. Standart şekiller, içe aktarılmış şekiller veya lazer tarayıcı ile 
taraması yapılmış şekiller kolaylıkla kesilebillmektedir. CNC yazılım otomatik olarak maksimum eksen hızını ayarlar ve 
kesim işleminin optimizasyonu ile eksen hareketi minimuma indirilerek kesme ve sıyırma işlemi hızlı bir şekilde 
yapılabilmektedir. Cam kesim işlemi tamamlandıktan sonra kesilmiş plaka kırım işlemi için kırıcı masaya transfer 
edilerek cam ayrıştırma işlemi yapılır. Klasik sistemlerde mevcut olan redüktör, pinyon ve motor arkası enkoder 
olmadığı için boşluklardan kaynaklanan kesim toleransı minimize edilmiştir. Ayrıca harici bir enkoder kullanıldığı için 
pozisyonlama hassasiyeti en üst seviyededir. Elektromanyetik lineer motorlar sayesinde yüksek verimlilik sağlanarak, 
kesim yüksek hızda maksimum performansta gerçekleştirilir

Makine Özellikleri
Düz ve şekilli cam kesim,
Düz ve şekilli camlar ve low-e yumuşak kaplamalı camlar için sıyırma özelliği,
Vinil cam kesme özelliği,
Lazer tarayıcı ile şablon tarama özelliği,
Uzaktan kontrol sistemi,
Düz ve şekilli cam için otomatik hız kesim ayarı,
Farklı kalınlıklardaki camlar için otomatik kesim basıncı ayarı,
Elektronik ve mekanik gönyeleme sistemi,
Optimizasyon yazılımı
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EML3725 3700x2550mm 2 -19mm 130 m/dak ±0.25mm 1+1 Sabit200 m/dak

    

Low-E Sıyırma Vinil Cam Kesme Lazer Tarayıcı Uzaktan Kontrol Sistemi

10m/s

EML6032 6100x3400mm 2 -19mm 80 m/dak ±0.25mm 2+1 Fixed200 m/dak10m/s


