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• Światowy lider w cięciu  i wykrawaniu otworów

• Ogólnoświatowa sieć lokalnych dystrybutorów

• Udowodniona jakość, konstrukcja i kunszt

• Stałe innowacje

• Kompleksowa obsługa posprzedażowa

• Najbardziej kompletna oferta akcesoriów i osprzętu specjalnego 

• Jedyne maszyny produkowane wyłącznie w Unii Europejskiej

• Wszystkie maszyny GEKA są zamówieniami specjalnymi. 
 GEKA to jedyne maszyny które można dostosować do Państwa potrzeb  

ALPS
Jest to najbardziej kompletne automatyczne rozwiązanie 
do wykrawania, znakowania i cięcia średniej i dużej ilości 
kątowników. Dzięki świetnemu projektowi i doskonałemu 
wykończeniu ALPS pozwala na produkcję dużej ilości 
elementów przy niskim koszcie z doskonałą jakością.  
Doskonała elastyczność maszyny ALPS pozwala na 
obróbkę płaskowników i profili U. 

Dzięki dostępnym opcjom oferowanym przez firmę GEKA, 
linia ALPS może być dostosowana dla każdego klienta w 
zależności od jego potrzeb.

  ALPS 150 160

Min kątownik (mm) 35x35x4 mm  35x35x4 mm
Max kątownik (mm) 150x150x15 mm  160x160x16 mm
Min płaskownik (mm) 50x5 mm  50x5 mm
Max płaskownik (mm) 150x15  160x16
Ceowniki (mm)  od 60x30 do 120x55
Znakowanie Kaseta  Kaseta
Ilość znaków 5 x 10  5 x 10
Siła znakowania (Kn) 730 Kn  730 Kn
Ilość stempli 6 (3 na ramię)  6 (3 na ramię)
Max średnica  (mm) 31  31
Siła wykrawania (Kn) 730 Kn  730 Kn
Siła wycinania (Kn) 1900 Kn  2500 Kn 
Prędkość podawania Programowalne od 36 m/min
Dokładność pozycjonowania     +/- 0,25 mm +/- 0,15 mm/m
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Automatyczny boczny załadunek
Dla profili do 12 m długości
Sterowanie CNC

Główna charakterystykaALPS najlepszym partnerem w obróbce kątowników

Dostępne opcje

Dla klientów wymagających obróbki dużej ilości 
kątowników w szybki i wydajny sposób przy optymaliza-
cji kosztów, GEKA oferuje kilka rozwiązań w zależności 
od potrzeb klienta. Konstrukcje stalowe, wieże energe-
tyczne, wieże stalowe i inne prace wymagające obróbki 
dużej ilości kątowników są idealnymi zadaniami dla 
automatycznych linii CNC GEKA. 

Naszym celem jest rozwiązywanie potrzeb wykrawania 
i cięcia w pełni automatyczny sposób w całości w 
pojedynczym procesie. Końcowy produkt jest otrzymywany 
w jednym procesie, zwiększając produktywność i 
wydajność jak również redukując koszty które pozwolą 
na otrzymanie konkurencyjnych korzyści. 

Stacja wykrawająca·Trzy różne stemple 
na ramię·Średnica do 31mm·Docisk ze zgarniac-
zem hydraulicznym·Przesuw wzdłużny 
stempla sterowany 
CNC

Jednostka znakująca·Pięć dostępnych 
stacji roboczych·Dziesięć znaków na 
stację o rozmiarze 
znaku 14x6mm·Stacje są wybierane 
za pomocą CNC

Jednostka podawcza·Koło prowadzące z 
serwomotorem·Pomiar przez 
niezależny en - koder·Wyposażenie w dwie 
jednostki, jedną na 
wejściu i drugą na 
wyjściu linii.

System “0” strat materiału
Redukuje do zera straty materiału
Automatyczna aktywacja
Sterowanie CNC

Stacja cięcia·Ciecie pojedyncze 
bez strat 
materiału·Szybka i łatwa 
zmiana noży

Jednostka sterująca·Sterowanie Windows PC 
BASED CONTROL·Połączenie z siecią 
komputerową·Port USB·Łatwe i szybkie 
programowanie poprzez 
intuicyjny interfejs·Zdalna pomoc przez Internet·Obsługa w języku polskim

 AVAILABLE BACKMARKS
 A  B
<=50mm 14 mm
 51-100 mm 23 mm
 101-160 mm 31 mm
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Oprogramowanie Line Pro
Pozwala na importowanie plików 
DXF i DSTV
Funkcja NESTING do 
optymalizacji materiału i 
zasobów
Obsługa w języku polskim

Automatyczny system rozładunku
Rozładunek i klasyfikacja obrobionych 
elementów
Zmotoryzowane ropotoki aktywowane 
przez CNC
Automatyczny rozładunek materiału w 
celu klasyfikacji części (do 5 różnych 
odniesień)
Dla profili do 12 m długości


