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„Advanced” korszerű  
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QR kód érintése

vagy

QR kód szkennelése

Automatizálás és  
a CNC Fúróközpont K2 2.0



o

manufactured in Italy...

QR kód érintése

vagy

QR kód szkennelése

Forradalmasoítottuk a “NESTING” technológiát!
A gyorsan változó piaci igényeknek megfelelően minden munkafolyamat nyomonkövethető, “JUST IN TIME”  
rendszerben, a horizontális fúrás korlátozása nélkül. A költséghatékony és megbízható termelés  eszköze.

A QR kódot szkennelheted  
a telefonoddal vagy rá klikkelhetsz.

Új lineáris automata  
szerszámtár és nagy Y axis 
(1250mm-es kapacitással)

Ismerd meg a VITAP hatást!  
     ... az egyedi darabok 2020-as evolúciója

vagyQR kód szkennelése QR kód érintése

....Olasz gyártmány

Bálna csontváz

Plexi üveg  
megmunkálás

Valóban flexibilis 
gyártás

Corian és Solid 
felület
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min 3 mm
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manufactured in Italy...

QR kód érintése

vagy

QR kód szkennelése

Szkenneld vagy  
érintsd a QR-t

Szkenneld vagy  
érintsd a QR-t
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Vízszintes marás  
anguláris fejjel

Lamello Clamex P

Vitap „Szabad Nesting rendszer” a belső 
panelek tökéletes megmunkálására

4 perc szabással együtt

4 pozíciós szerszámtár D-D-T (kettős dinamikus mozgatás)

4 oldalas maróegység 0-3mm

Standard tartozék Standard tartozék

Standard tartozék

Standard tartozék

Vitap Bar Nesting Rendszer

Választható opció

Választható opció Választható opció

SZABADALMAZTATOTT

SZABADALMAZTATOTT

SZABADALMAZTATOTT
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Független függőleges fúró orsók száma 12

Vízszintes orsók száma x irányban (2 + 2)

Vízszintes orsók száma y irányban (2 + 2)

1 db hátfalnútmaró egység (ø 100 mm)

1 db marófej 5 kW ISO 30 - 12000/24000 giri / min

Max. panelvastagság 50 mm

Vezérlés: full paraméteres

Panel max. súlya 80 kg

Maximum panel méret X     , Y 1250, Z 50 mm

Minimum panel méret X 270, Y 150 (70 op.), Z 3 mm

Vezérelt tengelyek száma 3

Panel előtolási sebessége 25 m / min

Orsók fordulatszáma 3600 rpm

Fűrészlap fordulatszáma 7000 rpm

Sűrített levegő nyomásszükséglete 7 bar

Elszívó csonkok átmérője 2 x ø 120 mm + 1 x ø 50 mm

Elszívás légmennyisége, légsebessége (2700 mc / hour) - (30 m/s)

Max. fúrás mélység vízszintes x és y tengelyen 5X 50mm* - Y 30 mm

Max. fúrás mélység függőleges tengelyen 43 mm

Vízszintes szerszámok maximális átmérője 15 mm

Függőleges szerszámok maximális átmérője 35 mm

Fúróegység motor teljesítménye 1,7 kW

Összteljesítmény 7 Kw

Levegőfogyasztás 750 nlt / min.

Méretek 2900x1650x1890 mm

Tömeg 1310 kg

CE norma

 x43mm standarad fúrószerszámokkal
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Miért válaszd a POINT szériát?

Kis vagy közepes méretű vállalkozást vezetsz?
A Point sorozat tökéletes kis- és  középvállalkozások számára, amelyek limitált költségvetéssel, gyártási és raktározási 
kapacitással, és kevés alkalmazottal rendelkeznek, valamint nagy táblákat kezelnek.

Nagyvállalatot vezetsz?
A Point sorozatot olyan nagyvállalatok számára tervezték és hozták létre, amelyek produktív és megbízható gépeket 
igényelnek a nagy CNC-k költsége és bonyolultsága nélkül. A hagyományos CNC nesting technológiák gyakran olyan 
képzett technikusokat igényelnek, akiket nehéz a munkaerőpiacon találni és nagyon költséges alkalmazni. 

traditional CNCtraditional CNCtraditional CNC

traditional CNCtraditional CNCtraditional CNC

Méret Óriási méret, nagy helyigényű
Kompakt és könnyű:  
csak 5 m2 helyigényű

Üzembe  
helyezés

Szállítása és beszerelése bonyolult
Csatlakoztasd az elektromos  

rendszerhez és a gép máris üzemkész

Elszívó  
rendszerek

A technológia megköveteli  
a költséges elszívó rendszert  

(5-6000 m3/h)

Elegendő egy kisebb elszívó  
rendszer (2000 m3/hour)

Beállítás
A gép és a komponensek beállítása 

sok időt vesz igénybe
Néhány percen belül kész: csak  

tedd be a szerszámokat

Vákuum  
papucsok

Drága technológia Nincs szükség rá

Humán  
erőforrás

A tábla kezeléshez több  
ember szükséges

VITAP BAR NESTING filozófiája: egy  
ember elég a munka elvégzéséhez

Vízszintes fúrás Korlátozott horizontális fúrás
VITAP BAR DRILLING  filozófiája:  

a horizontális furásnak nincsenek 
korlátai

Üzemi költségek
Magas fogyasztás és magas  

elektro-pneumatikus költségek
Alacsony energia fogyasztás

Karbantartás
Gyakori és költséges  
karbantartást igényel

Nincs különösebb  
karbantartási igény

Hagyományos CNC K2 2.0

Evolúciós teóriák tények

hagyományos CNCK2 2.0

kontrakontra

Mit kell tudni  
a hagyományos  
megmunkáló  
központokról?

traditional CNCtraditional CNCtraditional CNC

user
Öntapadó jegyzet
rendszer (2000 m3/h)
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Max 50 mm

min 3 mm

Beállítás + vákuumpapucsok 
elhelyezése = többlépcsős 
hibalehetőség

Hogy jobban megértsd: nézd meg a videót!

Hagyományos 
Nesting  
technológiával 
a horizontális 
fúrás igencsak 
korlátozott.

Az egyetlen, mely megoldást nyújt

VITAP BAR NESTING RENDSZER 

4 perc szabással együtt

vagyQR kód szkennelése QR kód érintése

vagyQR kód szkennelése QR kód érintése



K2  2.0 K2  920 Point2

Max 50 mm
min 3 mm

Max 50 mm
min 3 mm

4 perc
a szabással 
együtt

= =

4 perc
a szabással 
együtt

D-D-T (kettős dinamikus mozgatás) D-D-T (kettős dinamikus mozgatás)

Max panel méret: X    , Y 1250, Z 50 mm
min panel méret X 270,Y 150 (70 opt.), Z 3 mm

Max panel méret X    , Y 920, Z 50 mm
min panel méret: X 270,Y 150 (70 opt.), Z 3 mm

Max panel méret: X    , Y 920, Z 50 mm
min panel méret: X 270,Y 150 (70

Függőleges n°9
vízszintes X tengely n° (2+2)
Horizontal Y tengely n° (1+1)
n°1 fűrészlap

Függőleges n°9
Vízszintes X tengely n° (2+2)
Vízszintes Y tengely n° (2+2)

4 oldalas maró berendezés –

–

–

–

–

4 pozíciós szerszámtár

Függőleges n°12
Vízszintes X tengely n° (2+2)
Vízszintes Y tengely n° (1+1)
n°1 fűrészlap
n°1 marófej 5kW ISO30
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Vitap Bar Nesting Rendszer Vitap Bar Nesting Rendszer



A nagy disztribútor óriások raktáraiban lévő legbonyolultabb antropomorf robotoktól a legegyszerűbb automatizálást 
segítő szoftverekig, ma már szinte alapelvárás, hogy ezek az eszközök segítsék a hatékony és költséghatékony üzem-
vitelt.

A VITAP örömmel mutatja be új részlegét, melyet kifejezetten arra hozott létre, hogy gépeikkel együtt az automatizálási 
folyamatokat tökéletesítse és ezen rendszereket folyamatosan fejlessze.

Így jöttek létre az úgynevezett produktív+termelő cellák.

A VITAP célja az, hogy az egyszerű, kisebb megmunkálóközpontoknak is tökéletes és hatékony megoldást adjon, de 
azon üzemeknek is biztosítsa a technológiát, melyek rakatadagolóval és raktár rendszerrel dolgoznak.

Köszönhetően a személyre szabott megoldásoknak, mindenki számára találnak megfelelő technológiát

Kompakt CNC Gépeink automatizálása Szolgáltatásaink:

vagyQR kód szkennelése QR kód érintése

vagyQR kód szkennelése QR kód érintése

Javítás Gépbeüzemelés

Állapotfelmérés, 
karbantartás

Átalánydíjas 
szerződések

Képzés

Alkatészellátás

Biztonsági  
mentés

Gépmozgatás,  
áttelepítés

Nem gépeket, szoftvert vagy szervizt árulunk. Mi technológiát, tudást és biztonságot adunk.



Planet-Gép Kereskedelmi Kft.  
2600 Vác, Horgásztói u. 1. 

+36 27 345 292  
info@anest.hu 
www.anest.hu

Adószám: 12419137-2-13 HUF 
BANK: HU32 10300002-10610116-49020012 

EUR BANK: HU58 10300002-10610116-48820015


