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Pertici Industries jest światowym liderem w technologii obróbki profili aluminiowych i PVC, dedykowanej dla 

przemysłu okiennego i drzwiowego oraz innych sektorów przemysłowych (motoryzacja, meblarstwo, kolejnictwo, 

oświetlenie, ciepłownictwo, energetyka, morski).

Doświadczenie, wiedza i ciągłe doskonalenie pozwalają na realizację produktów opartych na zaawansowanych 

technologiach i zdolnych do zaspokojenia rzeczywistych potrzeb klientów na wszystkich rynkach na całym 

świecie.

Pertici rozwija swoje projekty tak, aby każdy element osiągał najlepszą wydajność, elastyczność, łatwość 

użytkowania i konserwacji, a także maksymalną niezawodność.

Udowodniona zdolność do produkcji skomplikowanych maszyn dla największych klientów na całym świecie jest 

podstawą do osiągnięcia najlepszych osiągów i najwyższej jakości na każdym rynku i w każdej branży.

NASZE MARKI
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Pertici została założona w 1965 roku przez Leto Pertici pod nazwą Costruzioni Meccaniche Pertici.
Początkowo działalność firmy koncentrowała się na produkcji tradycyjnych maszyn do obróbki drewna, później 
rozwinęła się konstrukcja maszyn dla przemysłu okienno-drzwiowego z aluminium i PCV.

Wzrost wolumenów i rozbudowa zakładu produkcyjnego, wraz z całkowicie kontrolowanym wewnętrznie 
cyklem produkcyjnym, pozwoliły Spółce zaproponować rozwiązania charakteryzujące się najwyższą jakością 
i niezawodnością, dostosowane do potrzeb każdego typu klienta. Dzięki tym cechom od lat 80-tych Pertici 
doświadcza intensywnej ekspansji międzynarodowej, która pozwoliła jej stworzyć solidną sieć dystrybucji na 
całym świecie.

W ciągu ponad 50-letniej działalności firma zainstalowała kilkadziesiąt tysięcy maszyn w fabrykach w Europie, 
Ameryce, Afryce, Azji i Oceanii. Obecnie Pertici Industries jest jednym z liderów w projektowaniu i budowie maszyn 
i systemów do obróbki profili aluminiowych i PCV, stosowanych do produkcji okien i drzwi oraz innych sektorów 
przemysłowych.

Firma opracowuje i wdraża najnowocześniejsze technologie, gwarantując globalną obsługę klienta obejmującą 
pomoc, konserwację, instalację, wsparcie i terminowe szkolenia. Kompetencje i radykalne doświadczenie całej 
kadry oraz silna konsolidacja na globalnym rynku to istotne elementy charakteryzującej Spółkę strategii ciągłego 
rozwoju.

FIRMA //
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Dzięki doświadczeniu zdobytemu przez lata, Zespół Pertici Industries był w stanie ustrukturyzować się  
i przekształcić, aby sprostać wszelkim potrzebom rynku, czemu sprzyja również olbrzymie doświadczenie 
międzynarodowe.

Profesjonalne umiejętności i kompetencje pozwoliły na opracowanie innowacyjnych i niezawodnych produktów 
zarówno dla branży okienno-drzwiowej, jak i przemysłowej.

Kultura firmy sprzyja klimatowi wzajemnego zaufania i uznaje czynnik ludzki za klucz do dostarczania najlepszych 
rozwiązań pod względem technologii, ciągłego doskonalenia i obsługi klienta.

ZESPÓŁ PERTICI  //
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Pertici Care Usługa Pertici Care zapewnia maksymalną wydajność dla potrzeb każdego klienta z szybkimi odpo-
wiedziami na problemy, tak aby zminimalizować przestoje.

Nowa usługa Pertici Care
• Zdalna obsługa klienta: Pertici Connect
• Szkolenie i instalacja
• Pomoc na miejscu
• Kontrola i planowana konserwacja 
• Części zamienne 
• Modyfikacje i remonty maszyn Pertici

Zdalna obsługa klienta: Pertici Connect
Oprócz zwykłej pomocy zdalnej, Pertici uruchomił usługę pomocy w rozszerzonej rzeczywistości, która za pomocą 
komputera i dedykowanego oprogramowania umożliwia interaktywne połączenie między klientem a technikami 
Pertici, którzy mogą pracować w 7 różnych językach. Dzięki uruchomieniu bezpośredniego wideo eksperci 
Pertici będą mogli wesprzeć klientów w terenie, diagnozując i rozwiązując problemy w czasie rzeczywistym. 
Usługa pozwala na wykonanie szeregu interakcji ze zdjęciami, filmami, dwukierunkowe udostępnianie ekranów, 
modeli i list kontrolnych z dokładnymi wskazówkami gdzie operować poprzez funkcję wskazywania i rysowania 
zamrożenia obrazu. Pertici Connect może być również używany z dedykowanymi inteligentnymi okularami, które 
pozwalają zachować sprawne ręce bez konieczności odchodzenia od stacji roboczej. Pertici Connect jest również 

PERTICI CARE //
przydatny do praktycznych demonstracji i optymalizacji działań konserwacyjnych, a także do ułatwienia wszystkich 
szkoleniowych i instalacyjnych.

Pomoc na miejscu
Dzięki naszej sieci dystrybucji możemy zagwarantować obecność wykwalifikowanych techników gdziekolwiek 
jesteś, aby uzyskać kompetentną poradę oraz szybką identyfikację i rozwiązanie problemów.

Planowana konserwacja
Pertici stworzyła kilka programów przeglądów i planowych przeglądów, które można dostosować pod względem 
liczby i rodzaju interwencji do potrzeb klienta. Na zakup części zamiennych obowiązują zróżnicowane rabaty.

Części zamienne
Pertici udostępnia klientom magazyn części zamiennych pozwalający na maksymalną szybkość dostaw przy 
korzystnych warunkach zakupu.

Modyfikacje i remonty maszyn
Pertici jest dostępna dla klientów w zakresie modyfikacji i remontów maszyn w celu ochrony klienta we wszystkich 
jego potrzebach.
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Centra obróbkowe Pertici Industries są idealnym narzędziem do wykonywania różnego rodzaju operacji obróbczych 
na aluminium, PCV, stali i stopach lekkich profile w ogóle. 
Stanowią najbardziej zaawansowane rozwiązanie łączące wysoką produktywność, elastyczność i gwarantujące 
wysokie standardy jakości. Ich główne zastosowanie obejmuje dwa obszary, stolarkę okienno-drzwiową oraz 
przemysłową.

Asortyment obejmuje maszyny 4- i 5-osiowe o użytecznych wymiarach roboczych od 3,2 do 9 m, wszystkie 
połączone z oprogramowaniem 3D CAD-CAM i przygotowane do połączenia z aplikacjami innych firm.

Jesteśmy gotowi spersonalizować Twoją maszynę! Dział badań i rozwoju oferuje usługę dostosowywania maszyn 
do konkretnych wymagań klientów.

OPROGRAMOWANIE CENTRÓW OBRÓBCZYCH //
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Centrum obróbcze CNC z 5 sterowanymi osiami, przeznaczone do wykonywania operacji  
frezowania, wiercenia, gwintowania, cięcia, frezowania czołowego na elementach z aluminium, 
lekkich stopów PCV i stali. 

Trzy dostępne wersje, 4 m, 7 m, 9 m z dwoma różnymi trybami pracy: tylko jeden obszar roboczy 
lub wahadłowy z dwoma niezależnymi obszarami roboczymi. 
Elektrowrzeciono o mocy 8,5 kW (opcja 11 kW) z uchwytem narzędziowym typu:  HSK-F63.
We wszystkich wersjach elektrowrzeciono, dzięki połączeniu osi A i C, może być ustawione pod 
dowolnym kątem od +/- 90° dla osi A i +/- 320° dla osi C. 
Opcjonalnie dostępny jest moduł tnący z tarczą 500 mm.

Model P5 posiada obrotowy 10/16 pozycyjny magazyn umieszczony na wózku z możliwością 
przechowywania standardowych frezów oraz frezów tarczowych o maksymalnej średnicy 180 mm. 

Pozycja 0°Pozycja 0°

Pozycja 90°Pozycja 90° Pozycja -90°

CENTRA OBRÓBCZE //

Tarcza 450 mm z mocowaniem stożkowym HSK-F63 jest umieszczona oddzielnie w dedykowa-
nym magazynku i może pracować przy użyciu 5 interpolowanych osi głowicy elektrycznej do 
wykonywania cięć złożonych, cięć prostych, przycinania końców i przycinania.

W zależności od wersji centrum obróbcze wyposażone jest w 4/8 automatycznych docisków, które 
ustawiane są wzdłuż osi X w trybie automatycznym za pomocą wózka mobilnego lub niezależnie  
z dedykowaną osią (opcja). W wersji z niezależnym ruchem docisków, po wykonaniu cięcia istnieje 
możliwość podzielenia detalu do kolejnej obróbki na końcu profilu.
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CNC z 4 osiami sterowanymi, przeznaczony do wykonywania operacji frezowania, wiercenia, 
gwintowania, cięcia, frezowania elementów z aluminium, PCV, stopów lekkich i stali. 
Dostępne są trzy wersje 4 m , 7 m i 9 m z dwoma różnymi metodami pracy: jednym pełnym obsza-
rem roboczym lub wahadłowym z dwoma niezależnymi obszarami roboczymi.

Elektrowrzeciono o mocy 8,5 kW (10 kW opcjonalnie)  z uchwytem narzędziowym typu:  HSK-F63. 
We wszystkich wersjach elektrowrzeciono obraca się w sposób ciągły wzdłuż osi A od 0° do 180° 
umożliwiając pracę w każdej pozycji z tego zakresu.

Pozycja 0°Pozycja 0°

Pozycja 90°Pozycja 90° Pozycja -90°

Centrum obróbcze posiada 10/16 pozycyjny magazyn obrotowy na wrzecionie na standardowe 
frezy i tarcze do frezowania czołowego. 
W zależności od wersji maszyna posiada 4 lub 8 automatycznych docisków, które automatycznie 
przesuwają się do pozycji wzdłuż osi X przez wrzeciono lub niezależnie przez dedykowaną oś  
(jako opcja). 

Opcjonalnie dostępny jest moduł tnący z tarczą 500 mm.

CENTRA OBRÓBCZE //
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Centrum obróbcze CNC z 4 sterowanymi osiami, przeznaczone do wykonywania operacji obrób-
czych na prętach lub częściach z aluminium, PCV, stopów lekkich ogólnie oraz stali o grubości  
3 mm. Zakres roboczy w wersji MC 400 pozwala na obróbkę profili do 4175 m. W wersji MC 700  
z dwoma pneumatycznymi ogranicznikami odniesienia umożliwia obróbkę profili do 7,3 mw dwóch 
różnych trybach: pojedynczy obszar roboczy lub tryb wahadłowy z dwoma niezależnymi obszara-
mi roboczymi.

MC 400 posiada stół obrotowy, który umożliwia obróbkę profilu pod dowolnym kątem w zakresie 
od +90° do -90°, natomiast MC 700 posiada 2 oddzielne stoły obrotowe. Oba modele posiadają 
elektrowrzeciono HSK-63F o mocy 7,5 KW.

Pozycja 0° Pozycja -90° Pozycja +90°

Centra posiadają 8-miejscowy magazyn narzędzi, w wersji MC 400 mocowany na podstawie,  
w wersji MC 700 dynamic na obszarze roboczym, co pozwala na szybki odbiór z każdego punktu 
maszyny. Mocowanie profilu zapewniają w zależności od wersji cztery/osiem docisków, o zmnie-
jszonych gabarytach i niezależnym ruchu.

CENTRA OBRÓBCZE //
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Wszechstronne centrum obróbcze CNC, 4-osiowe, przeznaczone do obróbki aluminium, PCV, 
stopów lekkich ogólnie oraz stali o grubości 2 mm. Wykonuje m.in. operacje typu: frezowanie, 
wiercenie, gwintowanie, flowdrill, podcinanie.

P104 - stół roboczy o dł. 3,2 m pozwala na obróbkę profili na długości 6,4 m.
 
P107 - zakres roboczy w wersji P107 z dwoma pneumatycznymi zderzakami referencyjnymi 
umożliwia obróbkę profili o długości do 7 m w dwóch różnych trybach: pojedynczy obszar roboczy  
lub tryb wahadłowy z dwoma niezależnymi obszarami roboczymi.

Dzięki czwartej osi obrotowej elektrowrzeciono (5 kW) może obrabiać profil pod dowolnym kątem 
od 0° do 180°.

Pozycja 0°Pozycja 0°

Pozycja 90°Pozycja 90° Pozycja -90°

CENTRA OBRÓBCZE //

Centra posiadają 8-miejscowy magazyn narzędzi, w wersji P104 mocowany na podstawie, w wersji 
P107 dynamiczny na obszarze roboczym, co umożliwia szybki odbiór z każdego punktu maszyny. 

Mocowanie profilu jest gwarantowane przez cztery / osiem zacisków, o zmniejszonych gabarytach, 
aby umożliwić maksymalną obrabialność nawet przy bardzo krótkich elementach.

Konstrukcja maszyny oraz wrzeciona umożliwia osiągnięcie wysokich użytecznych wymiarów  
roboczych przy stosunkowo kompaktowych wymiarach maszyny, oferując operatorowi doskonałą 
ergonomię podczas załadunku/rozładunku obrabianych przedmiotów.
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FC 2000 to automatyczna linia CNC do obróbki PCV z modułem wkręcania. Składa się ze stacji 
załadunku profili, centralnego pierścienia wielowrzecionowego oraz stołu rozładunkowego. 
Cykl produkcyjny maszyny umożliwia sekwencyjne wykonywanie wszystkich faz pracy, wkręca-
nia, wiercenia i frezowania. Profil jest przesuwany przez zmotoryzowany chwytak o regulowanej  
szerokości i wysokości, który chwyta profil i wprowadza go do obszaru roboczego.

Wkrętarka jest umieszczona na stole załadowczym w stałej pozycji i regulowana na wysokość 
za pomocą specjalnego silnika. Opcjonalnie istnieje możliwość dodania 2 modułów wkrętarki  
(w sumie 3) co poprawia czas cyklu. 

Na 4-osiowym module frezującym CNC zainstalowanych jest osiem elektrowrzecion, które umoż-
liwiają obróbkę na całym konturze profila, niezależnie od jego orientacji.

Jednostka załadowcza ma pojemność 7 elementów, a sekcja obrabialna ma 140 mm szerokości 
i 140 mm wysokości. 
Długość profili: minimum 350 mm do maksimum 4000 mm. 

Jednostka robocza wyposażona jest w dźwiękoszczelną kabinę w centralnym obszarze obsługi, 
która oprócz ochrony operatora, ogranicza oddziaływanie akustyczne na środowisko.

CENTRA OBRÓBCZE //
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Oprogramowanie firmy Pertici Industries jest łącznikiem między operatorem a maszynami. Zostało opracowane 
z myślą o ułatwieniu wszystkich operacji na linii człowiek/maszyna, generowaniu list produkcyjnych dla centrów 
obróbczych i pił dwugłowicowych, generowaniu makr dla centrów obróbczych. Pozwalają na przeprowadzenie 
końcowych symulacji w celu weryfikacji i obliczenia czasów pracy oraz współpracy z oprogramowaniem  
innych firm.

OPROGRAMOWANIE CENTRÓW OBRÓBCZYCH //
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P-CAM P-SIMULATION P-REPORT P-INTERFACE
P-CAM to oprogramowanie 3D do graficznego programowania 
operacji obróbkowych. Obejmuje najbardziej powtarzające się 
wzorce obróbki (otwory, rowki, prostokątne rowki, zamki itp.), 
zarządzanie frezem tarczowym, cykle gwintowania i tworzenie 
dowolnych wzorów, a także zarządzanie narzędziami i pozy-
cjonowanie zacisków ze względu na optymalizację pracy oraz 
zabezpieczenie antykolizyjne.

P-SIMULATION wykonuje symulację cyklu pracy bez włączania 
maszyny. Dzięki temu oprogramowaniu operator może zacząć 
działać na ścieżkach narzędzi i zarządzaniu narzędziami, aby 
zoptymalizować wykonania zadania.

OPROGRAMOWANIE CENTRÓW OBRÓBCZYCH //

P-REPORT rejestruje wszystkie funkcje maszyny, analizując  
w szczególności przebytą drogę osi, czas pracy elektrowrzecio-
na, ilość programów itp.
Dzięki temu oprogramowaniu realizowana jest również podsta-
wowa diagnostyka dla ewentualnego serwisu.

P-INTERFACE to program, który zarządza połączeniem centrów 
obróbczych z oprogramowaniem firm trzecich. Następnie zarzą-
dza wprowadzaniem informacji i przekształca je na język maszy-
nowy do obróbki profili.

Oprogramowanie firmy Pertici Industries jest łącznikiem między operatorem  
a maszynami. Zostało opracowane z myślą o ułatwieniu wszystkich operacji na linii 
człowiek/maszyna, generowaniu list produkcyjnych dla centrów obróbczych i pił 
dwugłowicowych, generowaniu makr dla centrów obróbczych. Pozwalają na prze-
prowadzenie końcowych symulacji w celu weryfikacji i obliczenia czasów pracy 
oraz współpracy z oprogramowaniem innych firm.

Platforma CAD/CAM firmy Pertici Industries została zaprojektowana do zarządza-
nia całym zleceniem, od projektu 3D po produkcję.

Pakiet oprogramowania z serii „P” został stworzony, aby pomóc technikom i ope-
ratorom w opracowywaniu małych i dużych zleceń roboczych za pomocą CNC od 
firmy Pertici Industries. Zastosowanie tego oprogramowania pozwala na uzyskanie 
doskonałych wyników pod względem cyklu maszyny i czasu obróbki.

Asortyment obejmuje cztery aplikacje, wszystkie uzupełniające się i zintegrowane:

• P-CAM
• P-SIMULATION
• P-REPORT
• P-INTERFACE

Ich łatwość użycia i integracja umożliwiają graficzne zdefiniowanie wszystkich ope-
racji wiercenia, frezowania, cięcia i przechodzenie w krótkich krokach do rzeczywi-
sta faza produkcji.

Dzięki prostej logice programowania operacje wykonywane przez operatora są  
niezwykle proste.



2928

Centrum tnące CNC z 1 sterowaną osią przeznaczone jest do cięcia profili PCV z maksymalną prędkością cięcia  
i najwyższą jakością. Maszyna wykonuje operacje załadunku profili ze stołu podawczego, cięcia i rozładunku 
detalu w pełni autonomicznie i bez pomocy operatora.

Kierunek pracy jest dostępny zgodnie z potrzebami klienta od lewej do prawej i odwrotnie. Oprogramowanie, 
opracowane w całości przez Pertici Industries, zapewnia lepsze zarządzanie cyklem roboczym, a moduł listy cięcia 
automatycznie łączy się z głównymi programami do przygotowania plików dostępnymi na rynku.

CENTRA TNĄCE //
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Centrum tnące CNC z 1 sterowaną osią, przeznaczone do cięcia profili PCV z najwyższą prędko-
ścią i jakością cięcia. Maszyna ładuje profile z magazynu , tnąc i rozładowując detal, w pełni au-
tonomicznie i bez pomocy operatora. Kierunek pracy jest dostępny zgodnie z potrzebami klienta, 
od lewej do prawej i odwrotnie. Oprogramowanie, opracowane w całości przez Pertici Industries, 
zapewnia lepsze zarządzanie cyklem pracy i listami rozkroju, automatycznie łącząc się z głównymi 
programami do przetwarzania list rozkroju dostępnymi na rynku.

Automatyczna jednostka załadowcza ma pojemność do 12 sztang o maksymalnej długości 6,6 m. 
Stół jest wyposażony w urządzenie wykrywające obecność profila. 
Budowa stołu umożliwia załadunek krótkich odcinków, nawet do 400 mm. 
Zespół tnący z ostrzem ø 600 mm (SC 65) i ø 500 mm (SC 55) tnie pod trzema głównymi kątami, 
45° - 90° - 135°.

CENTRA TNĄCE //

rodzaj cięcia

Profil jest mocowany podczas cięcia za pomocą specjalnego urządzenia centrującego, które 
umożliwia ustawienie środka obrotu ostrza w środku sekcji profilu, dzięki czemu cięcia klinowe 
mogą być również wykonywane automatycznie. 
Komora cięcia jest całkowicie zamknięta, z jednoczesnym łatwym dostępem poprzez drzwiczki 
serwisowe,, które zapewniają swobodny dostęp do obszaru cięcia w celu kalibracji, czyszczenia 
i konserwacji. 
W tylnej części centrum wyposażone jest w specjalny system odprowadzania odpadów i wiórów. 
Automatyczna jednostka wyładowcza umieszcza docięte elementy na specjalnej ławie magazy-
nowej wyposażonej w fotokomórkę bezpieczeństwa o pojemności 12 sztuk (stopnie pośrednie 
dostępne jako opcja).
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Przecinarki dwugłowicowe służą do cięcia profili aluminiowych, PCV i stopów lekkich. To idealne rozwiązanie do 
produkcji seryjnej i zastosowań specjalnych. 

Piły to nasz tradycyjny asortyment, który produkujemy niemal od początku działalności, w związku z tym posiadamy 
szeroki zakres modeli, oraz bogatą paletę opcji, w zależności od potrzeb produkcyjnych.

Główny podział modeli przebiega wg następujących cech. Rodzaj sterowania ustawieniem kąta: elektroniczne/
pneumatyczne; wielkość tarczy: 400-600mm; długość cięcia na dwóch tarczach: 4-6m; oraz sterowanie za pomocą 
kontrolera oraz PC z ekranem dotykowym.

Wszystkie nasze piły pozwalają na wykorzystanie importowanej listy cięcia do wykonywania operacji w seriach.

PIŁY DWUGŁOWICOWE //
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600 TSE to piła dwugłowicowa z 3 osiami kontrolowanymi elektronicznie oraz tarczami o średnicy 
600 mm. Głowica mobilna porusza się po prowadnicach liniowych (oś X). 

Osie obrotowe umożliwiają ustawienie zespołów tnących pod kątem od 45° (wewnątrz) do 20° 
(zewnętrzne). Posuw tarczy napędzany jest siłownikiem olejowo-pneumatycznym z regulatorem 
prędkości wyjściowej i szybkim powrotem.

Dzięki poziomemu systemowi mocowania z podwójnym cylindrem oraz pionowemu systemowi 
mocowania zapewnione jest idealne mocowanie każdego rodzaju profilu.
Zabezpieczenia pneumatyczne izolują tarcze podczas fazy cięcia, zapewniając doskonałą ochro-
nę i łatwą obsługę maszyny. 

600 TSE to urządzenie najnowszej generacji, które można łatwo zintegrować z cyklem produk-
cyjnym w zakładzie, m.in. dzięki 15-calowemu monitorowi z ekranem dotykowym na platformie 
Windows Embedded, który umożliwia łatwe programowanie wszystkich operacji cięcia.

Pośród opcji znajdziemy m.in: przemysłową drukarkę etykiet, odciąg wiórów, kalibrację automa-
tyczną, cięcie seryjne oraz cięcie ponad i pod-wymiarowe.

550 TSE to piła dwugłowicowa z 3 osiami kontrolowanymi elektronicznie oraz tarczami o średnicy 
550 mm. Głowica mobilna porusza się po prowadnicach liniowych (oś X). 

Osie obrotowe umożliwiają ustawienie zespołów tnących pod kątem od 45° (wewnątrz) do 20° 
(zewnętrzne). Posuw tarczy napędzany jest siłownikiem olejowo-pneumatycznym z regulatorem 
prędkości wyjściowej i szybkim powrotem.

Dzięki poziomemu systemowi mocowania z podwójnym cylindrem oraz pionowemu systemowi 
mocowania zapewnione jest idealne mocowanie każdego rodzaju profilu.
Zabezpieczenia pneumatyczne izolują tarcze podczas fazy cięcia, zapewniając doskonałą ochro-
nę i łatwą obsługę maszyny. 

600 TSE to urządzenie najnowszej generacji, które można łatwo zintegrować z cyklem produk-
cyjnym w zakładzie, m.in. dzięki 15-calowemu monitorowi z ekranem dotykowym na platformie 
Windows Embedded, który umożliwia łatwe programowanie wszystkich operacji cięcia.

Pośród opcji znajdziemy m.in: przemysłową drukarkę etykiet, odciąg wiórów, kalibrację automa-
tyczną, cięcie seryjne oraz cięcie ponad i pod-wymiarowe.

PIŁY DWUGŁOWICOWE //
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TSE 500 to piła dwugłowicowa z 3 osiami kontrolowanymi elektronicznie oraz tarczami o średnicy 
Ø 500 mm. Głowica mobilna porusza się po prowadnicach liniowych (oś X). 

Osie obrotowe umożliwiają ustawienie zespołów tnących pod kątem od 45° (wewnątrz) do 20° 
(zewnętrzne). Posuw tarczy napędzany jest siłownikiem olejowo-pneumatycznym z regulatorem 
prędkości wyjściowej i szybkim powrotem.

Dzięki poziomemu systemowi mocowania z podwójnym cylindrem oraz pionowemu systemowi 
mocowania zapewnione jest idealne mocowanie każdego rodzaju profilu.
Zabezpieczenia pneumatyczne izolują tarcze podczas fazy cięcia, zapewniając doskonałą ochronę 
i łatwą obsługę maszyny. 

600 TSE to urządzenie najnowszej generacji, które można łatwo zintegrować z cyklem produk-
cyjnym w zakładzie, m.in. dzięki 15-calowemu monitorowi z ekranem dotykowym na platformie 
Windows Embedded, który umożliwia łatwe programowanie wszystkich operacji cięcia.

Pośród opcji znajdziemy m.in: przemysłową drukarkę etykiet, odciąg wiórów, kalibrację automa-
tyczną, cięcie seryjne oraz cięcie ponad i pod-wymiarowe.

500 TS i 500 D2K to automatyczne przecinarki dwugłowicowe z pneumatycznym obrotem głowicy.  

Ruch jednostki mobilnej po osi X jest sterowany elektronicznie, natomiast osie obrotowe  
pozwalają na automatyczne ustawienie zespołów tnących w pozycjach:  90° / 45° / 22’30°  
(na zewnątrz) oraz manualnie w pozycjach pośrednich. 

Posuw tarczy napędzany jest siłownikiem olejowo-pneumatycznym z regulatorem prędkości 
wyjściowej i szybkim powrotem.

Modele 500TS i 500D2K różnią się sposobem sterowania, przy czym model TS jest wyposażony 
w przemysłowy PC analogiczny do modeli TSE, natomiast 500D2K sterowany jest przez panel 
sterowania z analogowym wyświetlaczem.

Pośród opcji, tak jak w przypadku poprzednich modeli znajdziemy m.in: przemysłową drukarkę 
etykiet, odciąg wiórów, kalibrację automatyczną, cięcie seryjne oraz cięcie ponad i pod-wymia-
rowe.

PIŁY DWUGŁOWICOWE //
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402 IP i 403 IP to dwugłowicowa przecinarka wahadłowa z opadającym ruchem ostrza. 

Maszyny te charakteryzują się połączonym ruchem tarczy, który integruje pionowy obrót stołu 
od -45° do +45° w trybie ręcznym oraz pionowy obrót od 90° do 45° na zewnątrz.

System mocowania poziomego i pionowego zapewnia doskonałe mocowanie profilu. Zespoły 
tnące z ostrzem d.400 mm napędzane są siłownikami pneumatycznymi, trzy to maksymalne 
długości cięcia 3,5 m, 5 m, 6 m.

W wersji 402 IP ruchoma głowica jest obsługiwana ręcznie, długość cięcia jest zarządzana za 
pomocą dziesiętnej linijki metrycznej.

W wersji 403 IP ruchoma głowica posiada sterowaną oś i daje możliwość zarządzania wymia-
rami cięcia oraz przechowywania danych profili.

PIŁY DWUGŁOWICOWE //
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FREZARKI CNC //
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WLS P45Frezarka pionowa CNC typu WLS została zaprojektowana do wykonywania określonych operacji 
frezowania na krawędziach profili PCV. Specyfika tych operacji pozwala na uzyskanie innowacyj-
nego połączenia kątowego na zasadzie łączenia drewnianej ramy pod kątem 90°. 
Efekt estetyczny jest połączony z korzyścią polegającą na tym, że nie trzeba już przeprowadzać 
czyszczenia po tej stronie, ponieważ samo łączenie profili jest sfrezowane po normalnej operacji 
spawania.

Profile są mocowane parami w dwóch specjalnych zaciskach, gdzie są obrabiane jako słupy  
i rygle, różne rodzaje obróbki są zarządzane przez szereg narzędzi kształtowych umieszczonych  
w specjalnym magazynie narzędzi.

Maszyna może zarządzać obróbką szczytów zarówno od strony wewnętrznej jak i zewnętrznej 
według potrzeb klienta.

Frezarka pionowa CNC typu P45 została zaprojektowana do wykonywania operacji częściowego 
konturowania na szczycie profilu. Operacja ta pozwala na przygotowanie profilu do kolejnej ope-
racji zgrzewania z wynikiem uzyskania bezszwowego zgrzewu. 
Dzięki 3 interpolowanym osiom i specjalnie ukształtowanemu frezowi, maszyna wykonuje fre-
zowanie zgodnie z kształtem profilu wcześniej załadowanym do CAD-CAM. Maszyna może ob-
sługiwać 4 profile jednocześnie w celu optymalizacji czasów cyklu.

Dzięki potężnemu CAD-CAM, który działa w trybie 3D, wszystkie operacje można łatwo edyto-
wać, konfigurując parametry prędkości, posuwu i przemieszczenia. 
Grafika 3D pozwala operatorowi w pełni kontrolować proces produkcji, i w ten sposób pozwala 
na eliminowanie błędów.

FREZARKI CNC //
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Przecinarki jednogłowicowe przeznaczone są do cięcia profili PCV i/lub aluminiowych oraz podobnych materiałów.
Obecna seria przecinarek składa się z różnych modeli, z których każdy różni się układem cięcia i średnicą ostrza 
aż do średnicy 650 mm. Cechy te w połączeniu z solidną zabudowaną konstrukcją pozwalają na wykonywanie 
precyzyjnych cięć profili o różnych wymiarach.

PRZECINARKI JEDNOGŁOWICOWE  //
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CMPE 65 to jednogłowicowa przecinarka z ostrzem wznoszącym przeznaczona do wykonywa-
nia tzw. cięć złożonych (compound cut). Stół podtrzymujący profil obraca się ręcznie pod kątem  
w zakresie +/-22,5°, pozycjonowaniem kąta cięcia zarządza linijka magnetyczna, która wyko-
rzystuje 10-calowy monitor dotykowy do wyświetlania wymiaru z dokładnością do setnej części.

Kontrolowana oś pozioma zintegrowana z korpusem maszyny obraca się zgodnie z ruchem  
wska-zówek zegara o kąt od 90° do 30°. Piła wyposażona jest w tarczę widiową o średnicy 650 
mm, zamontowaną na olejowo-pneumatycznym układzie posuwu gwarantującym równomierny 
posuw, a dzięki silnikowi o mocy 5,5 kW moc potrzebną do cięcia profili o dużych przekrojach.

Jednostka sterująca pozwala na pełne zarządzanie funkcjami roboczymi maszyny, zarówno  
w zakresie ustawiania kątów cięcia osi poziomej i pionowej, jak i mocowania przedmiotu obrabia-
nego parą docisków poziomych i pionowych.

PRZECINARKI JEDNOGŁOWICOWE  //

Model 50 A / 50 AE to jednogłowicowa przecinarka z podnoszonym ostrzem o średnicy tarczy 
500mm. Powierzchnia nośna obraca się w zakresie +/-22,5°. 
Urządzenie dostępne w wersji „A” (ręcznej) z 7 predefiniowanymi pozycjami, oraz w wersji „AE” 
(elektronicznej) z płynnym ustawieniem głowicy we wskazanym zakresie. 
W wersji ręcznej odczyt kąta do ustawienia stopni pośrednich jest gwarantowany przez linię  
z podziałką bezpośrednio na stole cięcia. W wersji elektronicznej kąty cięcia wprowadzane są za 
pomocą 7” dotykowego panelu operatorskiego.
Mocowanie profilu zapewnia para cylindrów poziomych i pionowych z systemem wysokiego/ 
niskiego ciśnienia.

Solidna konstrukcja stalowa oraz silnik o mocy 4 kW sprawia, że idealnie nadaje się również  
do cięcia przemysłowego. 
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Seria 55 to jednogłowicowe przecinarki o średnicy tarczy 550 mm. Obie wersje różnią się zasadą 
rotacji głowicy.

W 55 FS nachylenie zespołu tnącego jest hydropneumatyczne predefiniowanymi kątami: +/- 90°, 
45°, 20°. Kąty pośrednie są sterowane przez specjalne hydro pneumatyczne regulatory, a pozycja 
pokazywana jest bezpośrednio na wyświetlaczu cyfrowym.

W 55 FSE nachylenie zespołu tnącego jest sterowane elektronicznie przez siłownik liniowy, który 
gwarantuje bardzo wysoką precyzję pozycjonowania. W ten sposób możemy zarządzać dowol-
nym kątem cięcia w zakresie +/- 20°. W tej wersji kąty cięcia są wprowadzane za pomocą 7” 
panelu operatora z ekranem dotykowym.

55 FS i 55 FSE są wyposażone w poziome zaciski do prawidłowego mocowania profilu, minimalne 
smarowanie ostrza i integralną ochronę zespołu tnącego z ruchem pneumatycznym.

40 MP to jednogłowicowa przecinarka wahadłowa z opadającym ostrzem o średnicy ø 400 mm. 
Podpora profilu obraca się ręcznie pod kątem +/-45°, ręczne pochylenie głowicy od 0° do 45°  
na zewnątrz. 
40 MP jest wyposażony w poziome dociski do prawidłowego dociśnięcia profilu, minimalne sma-
rowanie tarczy oraz mechaniczne zabezpieczenie obszaru cięcia.

PRZECINARKI JEDNOGŁOWICOWE  //
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BS 772 to półautomatyczna przecinarka do cięcia listew przyszybowych PCV. System tnący skła-
da się z dwóch par ostrzy ustawionych pod kątem 45°. Ostrze 225 mm wykonuje cięcie listwy 
przyszybowej, listwa 103 mm wykonuje wewnętrzne fazowanie w celu zahaczenia listwy przyszy-
bowej. Wózek ostrza napędzany jest siłownikiem pneumatycznym, profile są dociskane dwiema 
parami pionowych docisków. BS 772 jest wyposażony w system symulacji szkła dla dwóch profili 
z 12-pozycyjnym ogranicznikiem oraz regulacją docisków pionowych z 6-pozycyjnym ograniczni-
kiem rewolweru.

BS 773 i BS 774 to systemy, które integrują przecinarkę o zmiennym kącie w połączeniu z elektro-
nicznym ogranicznikiem pomiarowym lub systemem chwytającym, który przekształca wspornik 
profilu w popychacz. Przecinarka posiada podnoszoną tarczę, pozycjonowanie stołu obrotowego 
jest sterowane numerycznie w zakresie od 20° do 160°.

W maszynach BS 773 i BS 774 z ostrzem tnącym 300 mm konstrukcja mechaniczna jest specjal-
nie zaprojektowana do cięcia listew przyszybowych z PVC i aluminium, gdyż wyposażona została 
w system szablonów szybkiej regulacji oraz system umożliwiający obróbkę wszystkich profili  
w zakresie bez konieczności wymiany oprzyrządowania.
Podajnik wykonany jest z mocnych profili aluminiowych, które integrują system przesuwny wóz-
ka. Pozycjonowanie zderzaka lub podajnika sterowane jest numerycznie, ze sprzężeniem zwrot-
nym z taśmy magnetycznej z maksymalnym błędem +/-0,1mm. 
Interfejs maszynowy jest zarządzany przez 7-calowy kolorowy ekran dotykowy, oparty na syste-
mie Windows CE. 
Podajnik ma szerokość  220 mm, oraz długość 3000 mm (opcjonalnie do 6000 mm).

PRZECINARKI JEDNOGŁOWICOWE  //
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OGRANICZNIKI DŁUGOŚCI I PRZENOŚNIKI ROLKOWE //
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VISUAL RF VISUAL EM

ROLLER

Visual RF to elektroniczny i automatyczny ogranicznik długości który, w połączeniu z przecinarką 
umożliwia precyzyjne docinanie na długość profili z PVC i aluminium. Konstrukcja jest zbudowana 
z solidnych aluminiowych profili, które stanowią podstawę dla prowadnicy wózka. Pozycjono-
wanie ogranicznika odbywa się za pomocą silnika krokowego zintegrowanego z wózkiem i jest 
zarządzane przez elektroniczną jednostkę sterującą.

Dzięki taśmie magnetycznej zapewnia dokładność pozycjonowania do 0,1 mm i umożliwia pracę 
ogranicznika długości z dużą szybkością i precyzją. 
Powierzchnia nośna ma szerokość 220 mm, a podajnik występuje w czterech wersjach długości 
3, 4, 5, 6 metrów.

OGRANICZNIKI DŁUGOŚCI I PRZENOŚNIKI ROLKOWE //

Visual EM to ręczny przenośnik rolkowy rozładunkowy, położenie punktu zerowego reguluje się 
pokrętłem z wyświetlaczem cyfrowym. Wykrywanie wymiarów jest gwarantowane przez pasek 
magnetyczny z dokładnością do 0,1 mm.

Wyposażony jest w rolki poziome i pionowe oraz nóżki o regulowanej wysokości. 
Powierzchnia nośna ma szerokość 220 mm, a podajnik występuje w czterech wersjach długości 
3, 4, 5, 6 metrów.

Roller to rolkowy podajnik załadowczy z poziomymi i pionowymi rolkami zapewniającymi  
bezpieczne podparcie profilu. Konstrukcja z ekstrudowanego aluminium i regulowane nóżki. 
Powierzchnia nośna o szerokości 220 mm, w czterech wersjach długości 3, 4, 5, 6 metrów.
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FREZARKO-KOPIARKI I FREZARKI DO SŁUPKÓW //
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CR 105 CR 100

DANE TECHNICZNE CR 105

Zasilanie trójfazowe 380/400 Volt - 50/60 Hz

Moc silnika trójfazowego 0,75 kW

Prędkość obrotowa wrzeciona 12.000 obr/min

X - Y - Z Skok OSI 260 - 120 - 130 mm

Pojemność zacisku (bxh) 150x200 mm

Max średnica frezu 10 mm

Średnice końcówek śledzących 6 - 8 - 10 mm

Waga 110 kg (242 Ib)

Ręczna frezarka górnowrzecionowa, jednogłowicowa. Ruch głowicy sterowany dźwignią. Ruch 
po osi na oparty na tulejach z łożyskami kulkowymi zapewnia płynną i precyzyjną pracę przez 
lata. Poziome klamry sterowane pneumatycznie z zabezpieczeniem niskociśnieniowym dla bez-
pieczeństwa operatora.

Ograniczniki wzdłużne i poprzeczne umieszczone na belkach metrycznych oraz regulowany  
ogranicznik głębokości zapewniają szybkie pozycjonowanie. 
Możliwość wykonywania operacji bez obracania elementu. 
Ręcznie ustawiany znacznik, końcówka znacznika ustawiana w poziomie z narzędziem o 3 śred-
nicach. 
Smarowanie narzędzi pneumatycznych mikromgiełką.

FREZARKO-KOPIARKI I FREZARKI DO SŁUPKÓW //

DANE TECHNICZNE CR 100

Zasilanie trójfazowe 380/400 Volt - 50/60 Hz

Moc silnika trójfazowego 0,75 kW

Prędkość obrotowa wrzeciona 12.000 obr/min

X - Y - Z Skok 310 - 120 - 175 mm

Pojemność zacisku (bxh) 175x230 mm

Max średnica frezu 10 mm

Średnice końcówek śledzących 5 - 8 - 10 mm

Waga 125 kg (275 Ib)

Ręczna frezarka górnowrzecionowa, jednogłowicowa. Ruch głowicy sterowany dźwignią. Ruch po 
osi na oparty na tulejach z łożyskami kulkowymi zapewnia płynną i precyzyjną pracę przez lata. 
Poziome klamry sterowane pneumatycznie z zabezpieczeniem niskociśnieniowym dla bezpiec-
zeństwa operatora.

Ograniczniki wzdłużne i poprzeczne umieszczone na belkach metrycznych oraz regulowany 
ogranicznik głębokości z 6 regulowanymi pozycjami, zapewniają szybkie pozycjonowanie. 
Możliwość wykonywania operacji bez obracania elementu. 
Ręcznie ustawiany znacznik, końcówka znacznika ustawiana w poziomie z narzędziem o 3 śred-
nicach. 
Smarowanie narzędzi pneumatycznych mikromgiełką.



6160

CR 106A CR 110

DANE TECHNICZNE CR 106A

Zasilanie trójfazowe 380/400 Volt - 50/60 Hz

Moc silnika trójfazowego 0,75 kW

Prędkość obrotowa wrzeciona 12.000 obr/min

X - Y - Z Skok 310 - 120 - 175 mm

Pojemność zacisku (bxh) 175x230 mm

Max średnica frezu 10 mm

Średnice końcówek śledzących 5 - 8 - 10 mm

Moc silnika trójfazowego wiertła 1,1 kW

Prędkość wrzeciona końcówki 900 obr./min

Odległość środka wiertła 21,5 mm

Regulowana wysokość wiertła 15...65 mm

Waga 185 kg (407 Ib)

Ręczna frezarka górnowrzecionowa, jednogłowicowa. Duży zakres pracy po osi Z. 
Wyposażona w 3-bitową jednostkę wiercącą do wykonywania otworowania pod klamkę. Z pneu-
matycznym sterowaniem i hydraulicznym napędem do obróbki aluminium i PCV ze stalowym  
wzmocnieniem.

Poziome klamry sterowane pneumatycznie z zabezpieczeniem niskociśnieniowym dla bezpiec-
zeństwa operatora.
Ograniczniki wzdłużne i poprzeczne umieszczone na belkach metrycznych oraz regulowany 
ogranicznik głębokości z 6 regulowanymi pozycjami, zapewniają szybkie pozycjonowanie. 
Możliwość wykonywania operacji bez obracania elementu. 
Ręcznie ustawiany znacznik, końcówka znacznika ustawiana w poziomie z narzędziem o 3 śred-
nicach. 
Smarowanie narzędzi pneumatycznych mikromgiełką.

FREZARKO-KOPIARKI I FREZARKI DO SŁUPKÓW //

Ręcznie - sterowana jednogłowicowa frezarko-kopiarka. Pneumatyczna blokada ruchu w dół  
i ruchu bocznego. 
System obrotowego stołu umożliwia szybkie obrócenie elementu o 90° bez zwalniania zacisków. 
To rozwiązanie przyspiesza pracę na dwóch powierzchniach elementu i czyni je bardziej precyzy-
jnymi. Za pomocą operacji przelotowych można obrabiać do czterech powierzchni bez zwalniania 
elementu.

Poziome klamry sterowane pneumatycznie z zabezpieczeniem niskociśnieniowym dla bezpiec-
zeństwa operatora. Zwalnianie w dół z pneumatycznym sterowaniem na uchwycie. 
Ograniczniki wzdłużne i poprzeczne umieszczone na belkach metrycznych oraz regulowany 
ogranicznik głębokości z 6 regulowanymi pozycjami, zapewniają szybkie pozycjonowanie. 
Przycisk do blokowania wrzeciona podczas wymiany narzędzia. 
Szczęki zaciskowe z PVC regulowane bez użycia kluczy. Smarowanie narzędzi pneumatycznych 
mikromgiełką (zemulgowany olej).

DANE TECHNICZNE CR 110

Zasilanie trójfazowe 380/400 Volt - 50/60 Hz

Moc silnika trójfazowego 0,35 / 0,45 kW

Prędkość obrotowa wrzeciona dwa 6.000 / 12.000 obr/min

X - Y - Z Skok osi 360 - 120 - 175 mm

Pojemność zacisku ( bxh) 200x200 mm

Max średnica frezu 10 mm

Obrót stołu mocującego 0 / 90 stopni

Średnice końcówek śledzących 5 - 8 - 10 mm

Waga 185 kg (407 Ib)



6362

ML 123 ML 124

DANE TECHNICZNE ML 123

Zasilanie trójfazowe 380/400 Volt - 50/60 Hz

Moc silnika trójfazowego 1,1 kW

Prędkość obrotowa wrzeciona 2.850 obr/min

Skok X AXIS 300 mm

Pojemność zacisku (bxh) 200x120 mm

Max średnica frezu 160 mm

Uchwyt frezu Ø 27 /32 mm - L 135 mm

Zmienny kąt frezowania -45°... +45°

Waga 125 kg (275 Ib)

Frezarka pozioma z ręcznym posuwem. Pneumatyczna szybka wymiana zespołu tnącego. 
Wykonuje operacje frezowania, również poza wymiarami w zakresie od -45° do +45°. W pełni 
chroniony obszar roboczy. Blat odporny na zarysowania. 
Ruch do przodu na prowadnicach i prowadnicach z łożyskami kulkowymi zapewnia płynną  
i precyzyjną pracę przez lata. Samohamujący silnik oraz poziome i pionowe dociski pneumatyczne 
z zabezpieczeniem niskociśnieniowym czynią maszynę szczególnie bezpieczną dla operatora.

Rewolwerowy ogranicznik głębokości z 6 regulowanymi pozycjami przyspiesza cykl pracy. 
Chłodzenie narzędzia mgiełką olejową.

FREZARKO-KOPIARKI I FREZARKI DO SŁUPKÓW //

DANE TECHNICZNE ML 124

Zasilanie trójfazowe 380/400 Volt - 50/60 Hz

Moc silnika trójfazowego 1,5 kW

Prędkość obrotowa wrzeciona 6.000 obr/min

Skok X AXIS 320 mm

Pojemność zacisku (bxh) 200x120 mm

Max średnica frezu 180 mm

Uchwyt frezu Ø 27 /32mm - L 160mm

Zmienny kąt frezowania -45°... +45°

Waga 180-190 kg (396-418 Ib)

Frezarka pozioma z posuwem ręcznym lub automatycznym w wersji „A”. 
Wysoka prędkość obrotowa narzędzia poprawia jakość pracy, szczególnie na profilach powle-
kanych i poza wymiarami. Wykonuje operacje frezowania, również poza wymiarami w zakresie  
od -45° do +45°. Pneumatyczna szybka wymiana zespołu tnącego. Blat odporny na zarysowania. 
W pełni chroniony obszar roboczy i duża widoczność wewnątrz. 
Regulacja prędkości ruchu jest hydrauliczna w wersji „A”

Poziome i pionowe dociski pneumatyczne z zabezpieczeniem niskociśnieniowym, dzięki czemu 
maszyna jest szczególnie bezpieczna dla operatora. 
Rewolwerowy ogranicznik głębokości z 6 regulowanymi pozycjami przyspiesza cykl pracy. 
Chłodzenie narzędzia mgiełką olejową.
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ML 200 ML 142

DANE TECHNICZNE ML 200

Zasilanie trójfazowe 380/400 Volt - 50/60 Hz

Moc silnika trójfazowego 2,2 kW

Prędkość obrotowa wrzeciona 4.000...7000 obr./min

Skok X AXIS 350 mm

Pojemność zacisku (bxh) 200x120 mm

Max średnica frezu 200 mm

Uchwyt frezu Ø 27/32mm - L 160mm

Zmienny kąt frezowania -45°... +45°

Waga 260-300 kg (572-660 Ib)

Pozioma frezarka czołowa z automatycznym posuwem narzędzia. Wysoka regulowana prędkość 
obrotowa narzędzia z elektronicznym wariatorem jest wyświetlana na cyfrowym ekranie LED. 
Wykonuje operacje frezowania poza wymiarem od -45° do +45°. Pneumatyczna szybka wymiana 
zespołu tnącego. Blat odporny na zarysowania. Całkowicie chroniony dźwiękoszczelny obszar rob-
oczy. Całkowicie zabudowany i dobrze widoczny od wewnątrz 

Ogranicznik samoobrotowy zapewniabezkolizyjność między ogranicznikiem a elementem podczas 
ruchu do przodu. Regulacja prędkości jazdy do przodu jest hydrauliczna w wersji „A”. Rewol-
werowy ogranicznik głębokości z 6 regulowanymi pozycjami, pulsacyjne smarowanie narzędzia  
i czyszczenie płaszczyzny zacisku strumieniem powietrza przyspieszają cykl pracy. Zintegrowany 
magazynek frezu, ustawienie przyłącza odciągu oparów i szuflada na wióry sprawiają, że maszy-
na jest czysta i uporządkowana. Ręcznie sterowany tunel dźwiękoszczelny (tylko frezowanie 90°)  
zmniejsza poziom hałasu do około 75 db.

FREZARKO-KOPIARKI I FREZARKI DO SŁUPKÓW //

DANE TECHNICZNE ML 142

Zasilanie jednofazowe 220 V - 50 Hz

Moc silnika 3 x 0,4 kW

Prędkość obrotowa silnika 18.000 obr/min

Wbudowany frez 3x Ø 5mm

Zużycie powietrza 3 Nl/'

Waga 102 kg (225 Ib)

Model ML 142 to ręczna frezarka do wykonywania otworów wentylacyjnych i odwodnień na 
profilach PCV. Wyposażona w trzy jednostki robocze, jedną ukośną przechylaną do 60°, jedną 
poziomą i jedną pionową. Trzy zespoły robocze są od siebie niezależne, obsługiwane dźwignią  
i umożliwiają swobodne frezowanie profilu w kierunku wzdłużnym.
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WSA RF 3000

DANE TECHNICZNE WSA

Zasilanie jednofazowe 220 V - 50 Hz

Moc silnika 3 x 0,4 kW

Prędkość obrotowa silnika 18.000 obr/min

Wbudowany frez 3x Ø 5mm

Zużycie powietrza 3 Nl/'

Waga 112 kg (247 Ib)

Model WSA jest frezarka do wykonywania otworów wentylacyjnych i odprowadzających wodę na 
profilach PCV, z cyklem automatycznym. 
Wyposażona jest w trzy jednostki robocze, z których dwie mogą pracować jednocześnie po dwóch 
stronach profilu. Ukośny silnik, który można przechylać w zakresie od 30 do 60 stopni, może au-
tomatycznie poruszać się w prawo lub w lewo, zgodnie z wymaganiami operatora, po prostu przez 
naciśnięcie przycisku.

Cyklem roboczym zarządza sterownik PLC, który pozwala na szybkość wykonywania operacji 
obróbkowych. Przejście z obróbki skrzydła na ramę tej samej serii profili nie wymaga regulacji, 
jednak zmiana serii jest łatwa i intuicyjna.

RF 3000 to maszyna przeznaczona do trymowania ram i profili z PVC i aluminium w jednym 
kroku pozostawiając zamocowany element na stole warsztatowym. Operator może pracować 
na dużych ramach samodzielnie i bezpiecznie. 
Standardowo umieszczona na końcu procesu spawania i czyszczenia, maszyna do przyci-
nania nadaje się zarówno do małych, jak i dużych produkcji i może być używana do operacji 
montażu sprzętu, kontroli jakości itp.

Ten model zapewnia automatyczny system mocowania profili z połączonym działaniem, 
który zapewnia idealne pozycjonowanie ramy. Pozycjonowanie wymiaru cięcia sterowane 
jest pokrętłem ręcznym (opcjonalnie z pozycjonowaniem automatycznym) wyposażonym 
w dziesiętny wskaźnik numeryczny. Posuw ostrzy jest gwarantowany przez motoreduktor  
z przekładnią zębatą/zębatką (opcjonalnie z falownikiem do sterowania prędkością posu-
wu ostrzy). Cykl jest uruchamiany automatycznie po zamknięciu zacisków, zaciśnięciu ramy  
i naciśnięciu dwóch przycisków startu.

FREZARKO-KOPIARKI I FREZARKI DO SŁUPKÓW //

DANE TECHNICZNE RF 3000

Zasilanie trójfazowe 380/400 Volt - 50/60 Hz

Moc silnika trójfazowego 1,5 kW

Prędkość obrotowa wrzeciona 2.800 obr/min

Maksymalna średnica tarczy 300 mm

Max. Skok cięcia 3.000 mm

Ciśnienie powietrza 6-8 bar

Wymiary (SxGxW) 3.960x2.000x1.300 mm

Waga 460 kg (1.014 Ib)
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HP 601
HP 620

Modele: HP 601 i HP 620 to zaciskarki olejowo-hydrauliczne do profili aluminiowych, różniące 
się zakresem pracy.
Ich żeliwno-stalowa konstrukcja, czyni je solidnymi i niezawodnymi, gwarantując jakość pracy 
w długim horyzoncie. 
Ich zaletą jest łatwa regulacja, która sprawia, że zmiana profilu jest szybka, a to również dzięki 
specjalnym licznikom dziesiętnych wysokości. 
Bloki noży wyposażone są w szybkie zwalnianie i magnesy zapobiegające ich wypadaniu.

DANE TECHNICZNE HP 601 HP 620

2 noże 3 mm 3 mm

2 noże 5 mm 5 mm

2 noże 7 mm 7 mm

1 klin na popychacz 20 mm 20 mm

1 klin na popychacz 30 mm 30 mm

Licznik dekad Nr 3 Nr 3

Siła zaciskania 6600 kg (14.550 Ib) 6600 kg (14.550 Ib)

Maksymalna wysokość robocza 120 mm 200 mm

Zużycie powietrza 19 Nl/' 19 Nl/'

Wymiary (SxGxW) 2.300x750x1.150 mm 2.300x750x1.250 mm

Waga 325 kg (716 Ib) 345 kg (760 Ib)

FREZARKO-KOPIARKI I FREZARKI DO SŁUPKÓW //
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MASZYNY ZGRZEWAJĄCE - 
OCZYSZCZARKI NAROŻY - WKRĘTARKI  //



7372

SZK 502 P

90°45°

Wm2

90°45°

Automat zgrzewający dwugłowicowy, model: SZK 502 P ze stałymi kątami 90° jest przeznaczony 
do operacji jednoczesnego zgrzewania na 2 głowicach, profili standardowych i profili wstępn-
ie obrobionych ze specjalnymi krawędziami. Urządzenie dostępne z maksymalną długością:  
3000 mm.

Obie głowice wyposażone są w podgrzewane, hartowane noże ze stali do ograniczania zgrzewu 
od 2 do 0,2 mm oraz płytę zgrzewającą z automatyczną kontrolą temperatury za pomocą cyfrowe-
go regulatora temperatury.

Redukcja materiału o 3 mm poprzez przetopienie po każdej spawanej stronie. SZK 502 P może 
być wyposażony w indywidualne wsporniki (opcjonalnie). Cały cykl spawania jest kontrolowany 
przez sterownik PLC, który zarządza ogrzewaniem, czasy topnienia i chłodzenia

MASZYNY ZGRZEWAJĄCE        
OCZYSZCZARKI NAROŻY - WKRĘTARKI  //

Automat spawalniczy dwugłowicowy z głowicą stałą o zmiennym kącie od 40° do 180° i głowicą 
ruchomą o stałym kącie 90°. WM2 jest dostępny w długości 3500 mm, obie głowice wyposażone 
są w podgrzewane noże, płytę grzejną z automatyczną regulacją temperatury za pomocą cyfrowe-
go termoregulatora oraz standardowe ograniczenie grubości do 0,2 mm.

Zgrzew wynosi 3 mm na każdą spawaną stronę. WM2 może być wyposażony w bloki profili (jako 
opcja) i może łączyć wszystkie typy profili standardowych, akrylowych i powlekanych. Cały cykl 
zgrzewania jest kontrolowany przez PLC, który zarządza czasem nagrzewania, łączenia i chłodze-
nia.



7574

WM1 
Jednogłowicowy

90°45°

EPA 472Automat spawalniczy do zgrzewania pod kątem 90° i zmiennym pod kątem od 40° do 180°. WM1 
jest wyposażony w podgrzewane noże, płytę grzejną z automatyczną kontrolą temperatury za po-
mocą cyfrowego termoregulatora oraz standardowe ograniczenie grubości do 0,2 mm.

Zgrzew wynosi 3 mm na każdą spawaną stronę. WM2 może być wyposażony w bloki profili 
(jako opcja) i może łączyć wszystkie typy profili standardowych, akrylowych i powlekanych. Cały  
cykl zgrzewania jest kontrolowany przez PLC, który zarządza czasem nagrzewania, łączenia  
i chłodzenia.

EPA 472 to oczyszczarka CNC z 2 interpolowanymi osiami w cyklu automatycznym. Pozwala na 
całkowite oczyszczenie zarówno górnej jak i dolnej krawędzi zgrzewu. Może również przetwarzać 
profile o dowolnym kształcie (liniowe, zaokrąglone wewnątrz i na zewnątrz) oraz powierzchni 
(również powłoka akrylowa) o maksymalnej wysokości 115mm.

Maszyna może być wyposażona w maksymalnie 10 narzędzi plus frez tarczowy do zewnętrznego 
konturowania; wszystkie te narzędzia są zarządzane przez sterowanie numeryczne.

Dzięki samocentrującemu systemowi noże kompensują tolerancje profilu i gwarantują wysokiej 
jakości wykończenie. Maszyna wyposażona jest w przemysłowy komputer PC do zarządzania  
wyświetlania wszystkich faz pracy.

MASZYNY ZGRZEWAJĄCE        
OCZYSZCZARKI NAROŻY - WKRĘTARKI  //
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EPA 170 cm 1sEPA 170 to oczyszczarka CNC z 2 interpolowanymi osiami w cyklu automatycznym. Pozwala na 
całkowite oczyszczenie zarówno górnej jak i dolnej krawędzi zgrzewu. Może również przetwarzać 
profile o dowolnym kształcie (liniowe, zaokrąglone wewnątrz i na zewnątrz) oraz powierzchni (rów-
nież powłoka akrylowa) 

Maszyna może być wyposażona w maksymalnie 10 narzędzi plus frez tarczowy do zewnętrznego 
konturowania; wszystkie te narzędzia są zarządzane przez sterowanie numeryczne.

Dzięki samocentrującemu systemowi noże kompensują tolerancje profilu i gwarantują wysokiej 
jakości wykończenie. Maszyna wyposażona jest w przemysłowy komputer PC do zarządzania  
i wyświetlania wszystkich faz pracy.

Model EPA 170 doskonale sprzwdza się przy czyszczeniu najbardziej skomplikowanych geometrii 
lub bardzo delikatnych i trudnych powłok np. akryl

TECHNICAL DATA EPA 170

Zasilanie trójfazowe 400 Volt - 60 Hz

Moc silnika trójfazowego 2.8 kW

Ciśnienie powietrza 7 bar

Wymiary profilu szer. (mm) 50 - 130 mm

Wymiary profilu wys. (mm) 50 - 115 mm

Wymiary (SxGxW) 2.600x2.750x1.850 mm

Waga 800 kg (1.763 Ib)

Automat czyszczący CM 1S wykonuje czyszczenie zgrzewu narożnego PCV poprzez połączenie 
zespołu tnącego i dwóch noży przeznaczonych do pracy na górnej i dolnej części ramy.

Noże dopasowują się do powierzchni profilu dzięki systemowi samopoziomowania. Cały cykl 
roboczy jest koordynowany przez wewnętrzny sterownik PLC, który kontroluje mocowanie  
spawanej ramy i rozpoczyna cykl czyszczenia.
Zespoły tnące z opcją szybkiej wymiany. 
CM 1S jest wyposażony w dwa przydatne ramiona do podparcia i zarządzania obrotem ramy. 
Maszyna, odpowiednio wyposażona w niezbędne narzędzia, może pracować ze wszystkimi  
typami profili standardowych, akrylowych i lakierowanych.

MASZYNY ZGRZEWAJĄCE        
OCZYSZCZARKI NAROŻY - WKRĘTARKI  //
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ASD 30 Wkrętak półautomatyczny z automatycznym posuwem śrub do mocowania zbrojenia do profili 
PCV. 
Pedał rozpoczyna zaciskanie oraz wkręcanie. Korpus maszyny osadzony jest na metalowej kon-
strukcji wyposażonej w rolkowy przenośnik podający i odbiorczy.

MASZYNY ZGRZEWAJĄCE        
OCZYSZCZARKI NAROŻY - WKRĘTARKI  //



8180

STOŁY MONTAŻOWE I WÓZKI MONTAŻOWE  //
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BL 3002

GLZ 4000

BL 300

RUVE 3000

BL 3002 to stół warsztatowy dedykowany do montażu okuć. Konstrukcja jest dobrze zwymiaro-
wana i pozwala na obróbkę dużych skrzydeł. Rama przesuwa się na specjalnych prowadnicach 
zapobiegających ryzyku zarysowania powierzchni profilu, a system blokujący jest samocentrujący.

Standardowo BL 3002 oferuje pomiar dla okucia, docięcie okucia na wymiar oraz wkrętak z auto-
matycznym podajnikiem śrub.

GLZ 4000 to pionowy stół do okien PCV przeznaczony do montażu szyby w ramie i sprawdzania 
okien, odtwarzając warunki ich użytkowania. Współpracuje z systemem samocentrującym ste-
rowanym przez siłowniki pneumatyczne, które przesuwają dwie listwy zaciskowe na ramie prze-
znaczonej do oszklenia. Składa się z solidnej stalowej konstrukcji z 4 nóżkami poziomującymi. 
Twarda, antypoślizgowa powierzchnia nośna z PVC zapewnia dużą gładkość ramy, ułatwiając 
jej ruch. Wytrzymały przenośnik rolkowy u podstawy umożliwia przesuwanie ramy w poziomie,  
a tylne listwy blokujące ułatwiają przenoszenie ramy do obszarów magazynowych. 
Stół jest również dostępny z regulacją wysokości (opcja), aby zagwarantować maksymalną  
ergonomię podczas pracy z każdym rodzajem ramy okiennej.
GLZ 4000 jest dostępny w wersji o szerokości 3000 mm i wysokości 2650 mm.

Stół montażowy do ram
• Blat roboczy, o różnych wymiarach zarówno pod względem długości, jak i szerokości,
   składa się z sześciu aluminiowych prętów z gumowymi okuciami po stronie nośnej.
• 4 spirale (długość 7 m) w komplecie z łącznikami.
• 6 kontenerów.
• 4 szybkozłącza do sprężonego powietrza.

Opcje
• Wkrętak pneumatyczny.
• Wiertarka pneumatyczna.

Pionowy przenośnik rolkowy
RUVE 3000 to pionowy przenośnik rolkowy o długości 3 m do przenoszenia skrzydeł i ram lub 
gotowych ram pomiędzy różnymi stanowiskami montażowymi. Składa się z solidnej konstruk-
cji stalowej, z możliwością regulacji wysokości za pomocą 6 nóżek poziomujących. Pozioma 
powierzchnia nośna składa się z 20 stalowych rolek o szerokości 400 mm. Po stronie pionowej 
wsparcie zapewniają 4 gumowe prowadnice rolkowe, o średnicy 50 mm, które zapewniają dosko-
nałe wsparcie zarówno dla ciężkich, jak i małych ram.
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IRON CAR IRON WORTH

IRON BUSH IRON END IRON READY IRON GASKETS

IRON STRONG IRON CLEVER
Wózek do profili pionowych
• 10 doków
• Powierzchnie nośne pokryte PVC.
• Cztery kółka ułatwiające poruszanie się wózka,
   z których dwa posiadają hamulce.
• Wymiary (SxGxW): 1.200x900x1.800 mm.
• Waga: 65 kg (143 funtów).
• Pojemność: 450 kg (992 lb).

Wózek do okien
• Powierzchnie nośne pokryte PVC.
• Pokrętło ułatwiające poruszanie się wózka na
   czterech kołach, z których dwa posiadają hamulce.
• Wymiary (SxGxW): 1.650x1200x1.800 mm.
• Waga: 74 kg (163 funtów).
• Pojemność: 450 kg (992 lb).

Wózek do profili poziomych
• 5 poziomów.
• Powierzchnie nośne pokryte PVC.
• Cztery kółka ułatwiające poruszanie się wózka,
   z których dwa posiadają hamulce.
• Wymiary (SxGxW): 1.600x900x1.800 mm.
• Waga: 60 kg (132 funtów).
• Pojemność: 450 kg (992 lb).

do gotowych elementów 
• Powierzchnie nośne pokryte PVC.
• Cztery koła, z których dwa mają hamulce.
• Wymiary (SxGxW): 2.000x1.100x1.800 mm.
• Waga: 150 kg (330 funtów).
• Pojemność: 1.000 kg (2.204 Ib).

Wózek do gotowych okien
• Powierzchnie nośne pokryte PVC.
• Cztery koła, z których dwa mają hamulce.
• Wymiary (SxGxW): 1.700x900x1.800 mm.
• Waga: 95 kg (209 funtów).
• Pojemność: 450 kg (992 lb).

Wózek na uszczelki
• 6 zdejmowanych cewek.
• Maksymalna średnica cewki 550mm
• Szybka wymiana szpuli.
• Cztery koła, w tym dwa z hamulcami.
• Wymiary (SxGxW): 870x870x1.800 mm.
• Waga: 30 kg (66 funtów).
• Pojemność: 150 kg (330 funtów).

Wózek do profili pionowych
• 8 doków.
• Cztery kółka ułatwiające poruszanie się wózka,
   z których dwa posiadają hamulce.
• Wymiary (SxGxW): 900x600x1.350 mm.
• Waga: 50 kg (110 funtów).
• Udźwig: 400 kg (882 lb).

Wózek na sprzęt
• 12 doków.
• Powierzchnie pokryte PVC.
• Cztery kółka ułatwiające poruszanie się wózka,
   z których dwa posiadają hamulce.
• Wymiary (SxGxW): 1.000x700x950 mm.
• Waga: 50 kg (110 funtów).
• Pojemność: 300 kg (661 funtów).
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PERTICI Industries S.p.A.
Via delle Città, 41/43
50052 CERTALDO (FI) Italy

T. +39 0571 652365
F. +39 0571 652991

info@pertici.it
www.pertici.it

ULTIMA-CNC
Ultima spółka z o.o.
Podkomorska 8/7 Gniezno

T. +48 698 773 816

maciej@ultima-cnc.pl 
www.ultima-cnc.pl
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