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CM
ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ / DOKUNMATİK EKRAN
DOUBLE CORNER WELDING MACHINE / TOUCH SCREEN

TR EN FEATURESÖZELLİKLER

OPSİYONEL EKİPMANLAR OPTIONAL EQUIPMENT 

• Pnömatik hareket, otomatik çalışma sistemi
• Maksimum kaynak mukavemeti
• PLC kontrol sistemi
• İşlemi otomatik olarak başlama ve bitime özelliği
• Isıtma ünitesi termostatik kontrol düzenine sahiptir
• Sadeleştirilmiş makina yönetim panosu zaman 

tasarrufu sağlar
• Voltaj koruma rölesi, kontrol ünitesini ani voltaj 

değişikliklerine karşı korur
• Sol sabit kafa işleme sonunda 20 mm ters hareket ile 

kaynaklı profilin rahat alınma özelliği
• Sabit olan sol kafada 30° - 180° arası açılı kaynak 

yapabilme özelliği
• Hareketli sağ kafa düğmeyle sabitlenir
• Profil çeşidine göre mengene ve yapıştırma basınç 

ayarı yapabilme 
• Isıtma plakasının derecesini dijital ekrandan kolaylıkla 

değiştirme özelliği
• Sağ ve sol profil destek kolları

• Pneumatic move, automatic running system 
• Maximum weld strength 
• PLC control system 
• Automatic start and stop
• The heating unit has a thermostatic controller 
• Simplified machine control panel saves time
• Voltage protecting system
• Comfortable reception of welded profile with 20 

mm reverse movement at the end of left fixed head 
machining

• Ability to angle weld with fixed head between 30° - 
180°

• Ability to adjust clamping and bonding pressure 
according to profile type

• Easy to change heating plate’s degree from the digital 
display

• Left and right profile support arms

• Başlangıçta düşük basınçlı sıkma emniyet özelliği
• Barkod yazıcı

• Initially low clamping pressure safety feature
• Barcode printer
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ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ / DOKUNMATİK EKRAN (0.2)

DOUBLE CORNER WELDING MACHINE / TOUCH SCREEN (0.2)

LCM
ÇİFT KÖŞE KAYNAK MAKİNESİ / YÜKSEK PROFİL (0.2) 

DOUBLE CORNER WELDING MACHINE / HIGH PROFILE (0.2)
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