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ALRS
• 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

ALRS jest sterowanym CNC podajnikiem i systemem ciecia
płaskowników, zaprojektowanym w celu automatycznego
dostarczania płaskowników do stacji cięcia w modelach
HYDRACROP marki GEKA.
Programowanie jest łatwo wykonywane przez intuicyjny
program na ekranie dotykowym.

ALRS
Max szerokość
płaskownika (mm)
Max długość
płaskownika (mm)
Prędkość
przemieszczania
Dokładność
pozycjonowania

• Jedyne maszyny produkowane wyłącznie w Unii Europejskiej
• Wszystkie maszyny GEKA są zamówieniami specjalnymi.

GEKA to jedyne maszyny które można dostosować do Państwa potrzeb
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Podane zakresy techniczne maszyn odnoszą się do stali o twardości 45 kg/mm²
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Obróbka płaskowników

Głowna charakterystyka

ALRS jest automatycznym systemem podawania płaskowników do stacji cięcia w modelach HYDRACROP marki
GEKA.
Ręczne i monotonne podawanie oraz ruch materiału jest teraz wykonywane szybko i automatycznie przez
urządzenie ALRS, oszczędzające czas, zmniejszające koszty i zwiększające produktywność.
Programowanie jest wykonywane łatwo poprzez wizualny i intuicyjny program na ekranie dotykowym.

Opcje
Dodatkowa sekcja podajnika rolkowego w
odcinkach 3 metrowych.
Pozwala to na podawanie materiału o
każdej długości (max waga 600kg)
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Napędzany rolotok z
hydraulicznym dociskiem
materiału
Serwo napęd z en - koderem
liniowym
Docisk hydrauliczny

·
·

Stałe rolki prowadzące
Ręcznie regulowana
prostolinijność rolek
prowadzących
Zapewnia prostopadłość
cięcia

·
··

Jednostka sterująca
Sterowanie poprzez ekran
dotykowy
Łatwe i intuicyjne programowanie
Karta pamięci Compact Flash do
zapisu danych
Obsługa w języku polskim
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