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C2PL
• 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

Dla klientów wymagających obróbki dużych ilości kątowników
w szybki I wydajny sposób przy optymalizacji kosztów, GEKA
oferuje linię CNC C2PL. Konstrukcje stalowe, wieże
energetyczne, 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.

C2PL
Min kątownik
Max kątownik
Max średnica
Moc wykrawania
Siła cięcia
Przesuw wzdłużny
stempla
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40x40x4 mm
65x65x7 mm
18 mm
170 Kn
350 Kn

40x40x4 mm
80x80x8 mm
25 mm
340 Kn
650 Kn

20 - 40 mm

20 - 50 mm

Prędkość podawania programowalna do 36 m/min
Tolerancja pozycjonowania +/- 0,25 mm +/- 0,15 mm/m

• 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

Obróbka kątowników

Szczegóły

Seria produktów C2PL oferuje automatyczne linie CNC do wykrawania i cięcia
kątowników przy doskonałej zależności cenowo-jakościowej. Jest to wyłączne
rozwiązanie GEKI będące pierwszym krokiem ku liniom CNC z doskonałym
stosunkiem jakości do ceny.

Opcje

Automatyczny system
załadunku
Sterowanie CNC

Oprogramowanie Line Pro
Pozwala na importowanie plików
DXF i DSTV
Funkcja NESTING do optymalizacji
materiału
Obsługa w języku polskim

·
·
·

Jednostka podawcza
koło podające z serwomotorem
pomiar za pomocą
niezależnego en - kodera
prędkość pozycjonowania
do 38,8 m/min

··
·

Stacja wykrawająca
jeden stempel na ramię
zgarniacz hydrauliczny
jeden przesuw wzdłużny
stempla na ramię

··

··
·

Stacja cięcia
Jednostka sterująca
cięcie pojedyncze
sterowanie pojedynczej osi
maksymalny kątownik
kolorowy ekran dotykowy z
80x80x8
obsługą w języku polskim
karta pamięci compact
flash do zapisu danych
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