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ÖZGENÇ MAKİNA  PVC ve Alüminyum doğrama
makineleri imalatı yapan Özgenç Makina Sanayi
kurulduğu günden bu yana kaliteye verdiği önemle
sektörünün lider firmaları arasında yer almıştır. 

Özgenç Makina kalitesini dünyanın bir çok bölgesinde 
kullanıcıların beğenesiye sunup üretmiş olduğu
makinelerden uzun yıllar randıman alabilmelerini
sağlamaktadır. Makinalara garanti ve servis desteği
yanında bünyesinde bulunan özel servis ekibiyle yurtiçi 
ve yurtdışındaki müşterilerine destek sağlamaktadır. 

PVC işleme makinaları konusunda 20 yılı aşkın
tecrübesiyle Özgenç Makina, sektöründe en son
yenilikleri takip ederek yapmış olduğu üretiminin
yanısıra, satış sonrası müşterilerine vermiş
olduğu teknik destek ve yedek parça hizmetleriyle de her 
zaman müşteri memnuniyetini esas almıştır.
Sürekli yeni teknolojileri takip edip bunları makine
üretimine yansıtan Özgenç Makina, pazar
gereksinimlerine karşılık verebilmek için sürekli
gelişim ve değişim içerisindedir.

Kapı ve pencere üretiminde ihtiyaç olan kesim ve kaynak 
makinaları, köşe temizleme, orta kayıt alıştırma, su
tahliye ve kopya freze makinaları, alüminyum
profil kesim makinaları, otomatik profil işleme ve 
kesim merkezleri, kaynak ve temizleme hatları,
ahşap kasa ve kapı işleme gibi makineler ve
bunların değişik özellikteki modellerinden oluşan 
oldukça geniş bir ürün yelpazesi bulunmaktadır. 
Dünya pazarlarındaki başarısı ve uzun süreli tecrübesiyle
Özgenç Makina bütün üretiminde yüksek kaliteyi
garantietmektedir.

OZGENC MAKINA is one of the leading companies 
specializing in the field of  window machines required 
for manufacturing Aluminium and uPVC windows and 
doors.

By using the newest technologies that are discovered 
for the area of window and door
production, Ozgenc Makina constantly improves and 
updates equipment and machines designs according to 
market requirements. 
The window machines assortment of the company
includes various models of upvc window machines and 
aluminium window machines  especially built for a 
smooth and reliable window manufacturing experience.

Ozgenc Makina has over 20 years of experience in
designing window and door manufacturing equipment 
as cutting and welding machines, corner cleaning
machines and end milling machines, 
aluminium profile cutting saws, automatic lines for 
profile processing and cutting, machining lines, welding 
and cleaning lines, aluminium window machines, doorframe 
and door manufacturing equipment.

Window machines manufactured by Ozgenc Makina are 
widely recognized in the global market because they 
are reliable, functional, easy to operate and easy to 
maintain.
Ozgenc Makina makes equipment, which meets all the 
present day requirements on market, Ozgenc Makina 
occupies a leading position in having the best qualit-
y-price ratio among the competitors.



Yıllardır tüm dünya’ya PVC, alüminyum, ahşap, kapı ve pencere imalat makinaları
sektöründe en uygun fiyata en uygun kalitede makinaları sunan ve verdiği servisle ihracat 
yaptığı 68 ülkede tanınır hale gelen Özgenç Makina size en iyi hizmeti sağlamaktan
memnuniyet duyar. 
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By manufacturing the finest machines and offering the most competitive prices,
Özgenç Makina, whom has earned a position of being a well-known company exporting to 68 
countries all around the globe is proud of offering top notch service to clients all around the World.
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•   Tüm doğrama ve optimizasyon programları ile uyumludur 
•   Profilin dört yüzeyinde işlem yapılmasını sağlayan freze ünitesi 
•   Profil dikme sistemi mevcuttur 
•   Özel profiller için profil destekleme sistemi 
•   Hareketli baskı üniteleri sayesinde ağır profilleri rahat şekilde sürebilir ve işlem hassasiyetini artırır 
•   Her biri 2.2 kw’dan oluşan 12 adet freze ünitesi  
•   Profili tamamen saran özel baskı üniteleri profilin makine içindeki serbest hareketini engeller
•   Hareketli çıkış ünitesi sayesinde kısa profil kesebilme imkanı   
•   17” ekranlı Windows tabanli kontrol sistemi   
•   Özel soğutma sistemi   
•   Otomatik profil uzunluğu algılama özelliği sayesinde tutucu kol zaman kaybetmeden profili yakalar  
•   3 eksen ve 360 derece dönebilen tutucu kol sayesinde her türlü profili istenilen açıda 
    yakalayabilme özelliği  
•   3 eksen 180 derece dönüş hareketi bulunan üst ve yatay testereler  
•   Her biri kayış aktarmalı üst testere 650 mm, arka yatay testere 500/550 mm’dir  
•   Alüminyum profiller üzerindeki her türlü cephe kertme işlemini yapma özelliği  
•   Gövdeye çift rayla sabitlenmiş freze üniteleri sayesinde, işlem sırasında minimum titreşim
    sayesinde hassas ve temiz işlem   
•   Uzaktan bağlantı ile sorun teşhisi ve servis imkanı   
•   6 adet kapasiteli profil besleme ünitesi   
•   Sınırsız profil hafiza kapasitesi   
•   Bütün eksenler servo motorlar ile kontrol edilmektedir   
•   İşleme dosyaları pencere tasarım yazılımından  USB \ kablosuz ve kablolu ağ
    üzerinden gönderilebilir   
•   İşlemi biten her parçaya etiket basabilme imkanı (fire parça dahil)  
•   Endüstri 4.0 uyumlu (parça işlem süreleri, rapor alabilme (toplam kesim adedi vb.) 
•   İstenilen şekilde barkod ve etiket tasarlama özelliği (etiket üzerine profil, doğrama vb.
    basabilme özelliği) 
•   Otomatik yağlama sistemi   
•   Profillerin çizilmesini önleyen paslanmaz makine yüzeyleri  

•  Compatible with all joinery and optimization programs.
•  Milling unit enables processing on four surfaces of the profile.
•  Profile vertical alignment system.
•  Support system for special profiles.
•  Moving clamping units can drive heavy profiles easily and increase process sensitivity.
•  12 milling units consisting of 2.2 kW each.
•  Special clamping units completely surround the profile and prevents free movement of profile    
   inside the machine.
•  Capability to cut short profiles with movable output unit.
•  Windows OS based control system with 17 ”screen.
•  Automatic cooling system.
•  Automatic profile length detection feature allows gripper to catch profile without wasting time.
•  Capability to capture any profile at any angle by 3 axes and 360 degree rotating gripper. 
•  Top and horizontal saws with 3 axis 180 degree rotation movement.
•  Top saw is 650 mm, back horizontal saw is 500/550mm with belt transfer each.
•  Ability to perform all kinds of facade notching operations on aluminum profiles.
•  Milling units fixed with double rails, minimum vibration during the operation provides precise  
   and clean results.
•  Trouble shooting and service opportunity with remote connection.
•  6 profiles capacity feeding table.
•  Unlimited profile memory capacity.
•  All axes are controlled by servo motors.
•  Working files generated by windows and doors design software can be transferred to machine  
   over network / WIFI / USB.
•  Label printing for every workpiece (including useful waste).
•  Industry 4.0 compatible (processing speed, cutting reports etc.).
•  Designing labels and barcodes as desired.
•  Automatic lubrication system.
•  Stainless machine surfaces preventing scratching of profiles.
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Alüminyum İşleme ve Kesim Merkezi 
Aluminium Machining and Cutting Center
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L max  = 7500mm
L min   = 500mm

Loadable Profile Size

h min    40  (mm)
h max 250  (mm)
a min    40  (mm)
a max 200  (mm)

Air
6 - 8 bar
450 lt/min

6500 kg
ØD  =   650mm ØD  = 500/550mm

L min   = 370mm
L max  = 7200mm

V   = 400-3~
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 35

h

a

Kw    =  2,2 x 12
RPM = 12000

L max  = 7500mm
L min   = 500mm

Loadable Profile Size

h min    40  (mm)
h max 250  (mm)
a min    40  (mm)
a max 200  (mm)

Air
6 - 8 bar
450 lt/min

6500 kg
ØD  =   650mm

L min   = 370mm
L max  = 7200mm

V   = 400-3~
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 35

h

a

Kw    =  2,2 x 12
RPM = 12000

12500 3300 3200

19000

3150
2200

2490

3920



Alüminyum İşleme ve Kesim Merkezi 
Aluminium Machining and Cutting Center



TURBOCUT 500 AL

08 www.ozgencmachine.com



•   Tüm doğrama ve optimizasyon programları ile uyumludur
•   Profilin dört yüzeyinde işlem yapılmasını sağlayan freze ünitesi 
•   Profil dikme sistemi mevcuttur
•   Hareketli çıkış ünitesi sayesinde kısa profil kesebilme imkanı 
•   17” ekranlı Windows tabanlı kontrol sistemi 
•   Özel soğutma sistemi 
•   Otomatik profil uzunluğu algılama özelliği sayesinde tutucu kol  
    zaman kaybetmeden profili yakalar 
•   Bütün eksenler servo motorlar ile kontrol edilmektedir 
•   İşleme dosyaları pencere tasarım yazılımından USB \ kablosuz  
    ve kablolu ağ sayesinde gönderilebilir 
•   İşlemi biten her parçaya etiket basabilme imkanı
    (fire parça dahil)
•   Endüstri 4.0 uyumlu (parça işlem süreleri, rapor alabilme,
    toplam kesim adedi vb.)
•   İstenilen şekilde barkod ve etiket tasarlama özelliği (etiket   
    üzerine profil, doğrama vb. basabilme özelliği)
•   Otomatik yağlama sistemi 
•   Her biri 0.75 kw oluşan 11 adet freze ünitesi

•   Compatible with all joinery and optimization programs.
•   Milling unit enables processing on four surfaces of the profile
•   Profile vertical alignment system 
•   Capability to cut short profiles with movable output unit
•   Windows OS based control system with 17 ”screen
•   Automatic cooling system
•   Automatic profile length detection feature allows gripper to catch profile without
    wasting time
•   All axises controlled by servo motors
•   Working files generated by windows and doors design software can be transferred to  
    machine over network / WIFI / USB
•   Print labels on each workpiece (including useful waste)
•   Industry 4.0 compatible (processing speed, cutting reports etc.)
•   Designing labels and barcodes as desired
•   Automatic lubrication system
•   11 milling tools (0.75 kW each)

TR EN

L max  = 6500mm
L min   = 500mm

Loadable Profile Size

L min   = 370mm
L max  = 6200mm

h min    40  (mm)
h max 180  (mm)
a min    40  (mm)
a max 150  (mm)

Air
6 - 8 bar
400 lt/min

5000 kg
ØD  =   550mm

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 20

h

a

Kw    =  0,75 x 11

18008800 3130

13800

2210
2050 2960

2237

Alüminyum İşleme ve Kesim Merkezi 
Aluminium Machining and Cutting Center



RAPIDCUT 500

10 www.ozgencmachine.com



TR EN

•   Compatible with all joinery and optimization programs.
•   Double unit 3 axes controlled CNC processing center can do all operations on four           
    sides of PVC profiles such as marking, opening key holes, copy routing for water
    slot milling, hinge holes, handle holes etc.
•   Milling unit opens cylinder slot and handle hole with single operation.
•   12 high speed special design spindles with air cooling
•   3 cutting units for 45°, 135° and 90° degrees
•   3 axis profile holder
•   Automatic profile handling feature
•   Automatic profile size recognition
•   It is possible to load profiles between 500mm-6500mm to profile feeding unit. 
•   Trouble shooting and service opportunity with remote connection.
•   All profile programming operations are done using drawing of profile (DXF or DWG)     
    via TURBOMACRO software.
•   Remote profile setup support.
•   Windows OS with 17” screen.

h min    35  (mm)
h max 130  (mm)
a min    35  (mm)
a max 110  (mm)

Air
6 - 8 bar
950 lt/min

4700 kg N     =  3 pcs
ØD   =  500mm
Ød  =  32mm
b     =  4mm
z     = 140mm

L min   = 370mm
L max  = 6400mm

A˚   = 45
B˚   = 90
C˚   = 135

A
B

C

o

o

o

 13700 
 8760  1840  3100 

 1
46

0  2
34

0 

 2
26

0 
 2

07
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 2
37

0 

 1
70

0 
 2

07
0  1
70
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PVC Profil İşleme ve Kesim Merkezi
PVC Profile Processing and Cutting Center

•   Тüm doğrama ve optimizasyon programları ile uyumlu çalışır.
•   Profil üzerindeki dört yüzeyde kanal, delme, markalama, barel ve kol yeri gibi işlemlerin
    tümünü istenilen parametrelere bağlı kalarak yapılmasına olanak tanıyan 3 akslı
    servo motor kontrollü 2 adet işleme ünitesi bulunur.
•   Freze ünitesi tek işlemde barel yuvası ve kol yerini tek işlemde açar.
•   12 adet yüksek hızlı özel tasarım hava soğutmalı spindle.
•   45°, 135° ve 90° açılar için 3 adet 500 mm testereli sabit kesim üniteleri bulunur.
•   Tutucu kol 3 eksende hareket imkanına sahiptir.
•   Otomatik profil yakalama özelliği.
•   Otomatik profil uzunluğu algılama özelliği.
•   Profil besleme ünitesine 500 mm - 6500 mm aralığında istenilen boyda profil yüklenebilir. 
•   Uzaktan bağlantı ile sorun teşhisi ve servis imkanı.
•   Bütün profil programlama işlemleri TURBOMACRO yazılımı
    üzerinden profilin çizimi (DXF veya DWG) kullanılarak yapılmaktadır.
•   Uzaktan profil tanıtma desteği. 
•   17” ekranlı Windows tabanlı kontrol sistemi. 

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 21,5



TURBOCUT 500
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•   Тüm doğrama ve optimizasyon programları ile uyumlu çalışır.
•   Profil üzerindeki dört yüzeyde kanal, delme, markalama, barel ve kol yeri gibi işlemlerin tümünü  
    istenilen parametrelere bağlı kalarak yapılmasına olanak tanıyan 3 akslı servo motor
    kontrollü işleme ünitesi bulunur.
•   Freze ünitesi tek işlemde barel yuvası ve kol yerini tek işlemde açar.
•   Tutucu kol 3 eksende hareket imkanına sahiptir.
•   Otomatik profil yakalama özelliği.
•   Otomatik profil uzunluğu algılama özelliği.
•   Profil besleme ünitesine 500 mm - 6500 mm aralığında istenilen boyda profil yüklenebilir. 
•   Uzaktan bağlantı desteği.
•   17” ekranlı Windows tabanlı kontrol sistemi   
•   9 adet yüksek hızlı özel hava soğutmalı spindle
•   550 mm ve 450 mm olmak üzere 2 adet testere bulunmaktadır 
•   Üst testere (550 mm ) 30 - 150 derece arasındaki tüm açıları 0,1 derece hassasiyetle servo     
    eksen kontrolü ile kesim yapar.
•   Alt testere (450 mm) 135 derecede sabittir. 45/135° için hızlı kesim sağlar.
•   SC 200 vidalama hattı ile birlikte çalışma imkanı   

h min    40  (mm)
h max 180  (mm)
a min    40  (mm)
a max 140  (mm)

Air
6 - 8 bar
450 lt/min

4100 kg

TR

ØD  =   550mm
Ød  =    30mm
b     =   4,2mm
z     = 132mm

ØD  =   450mm
Ød  =    32mm
b     =      4mm
z     = 128mm

L max  = 6500mm
L min   = 500mm

Loadable Profile Size

A˚    = 30
B˚   = 150

•   Compatible with all joinery and optimization programs.
•   3 axes controlled CNC processing center can do all operations on four sides of PVC profiles such          
    as marking, opening key holes, copy routing for water slot milling, hinge holes, handle holes etc.
•   Milling unit opens cylinder slot and handle hole with single operation.
•   3 axis profile holder
•   Automatic profile handling feature.
•   Automatic profile size recognition.
•   It is possible to load profiles between 500mm-6500mm to profile feeding unit. 
•   Remote desktop support
•   Windows OS based control system with 17 ”screen.
•   9 high speed special design spindles with air cooling.
•   2 saw blades 550 mm and 450 mm.
•   Upper saw (550 mm) cuts all angles between 30°-150° by servo axis control with precision of 0.1°.
•   Bottom saw (450 mm) fixed at 135° for fast cutting on 45 / 135°.
•   Fully compatible with CNC screwing station SC200.

EN

 1790  3140 

 13640 

 1
82

0  2
44

0 

 1
26

0 

 1
36

0 

 8710 

 2
06

6 

 2
19

5  2
63

5 
 2

20
0 

PVC Profil İşleme ve Kesim Merkezi
PVC Profile Processing and Cutting Center

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 15



TURBOCUT 400
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•   Тüm doğrama ve optimizasyon programları ile uyumlu çalışır.
•   Profil üzerindeki dört yüzeyde kanal, delme, markalama, barel ve kol yeri gibi işlemlerin
    tümünü istenilen parametrelere bağlı kalarak yapılmasına olanak tanıyan 3 akslı servo motor  
     kontrollü 1 adet işleme ünitesi bulunur.
•   Freze ünitesi tek işlemde barel yuvası ve kol yerini tek işlemde açar.
•   9 adet yüksek hızlı özel tasarım hava soğutmalı spindle
•   45°, 135° ve 90° açılar için 3 adet 500 mm testereli sabit kesim üniteleri bulunur.
•   Tutucu kol 3 eksende hareket imkanına sahiptir.
•   Otomatik profil yakalama özelliği.
•   Otomatik profil uzunluğu algılama özelliği.
•   Profil besleme ünitesine 500 mm - 6500 mm aralığında istenilen boyda profil yüklenebilir. 
•   17” ekranlı Windows tabanlı kontrol sistemi 
•   Otomatik profil uzunluğu algılama özelliği sayesinde tutucu kol zaman kaybetmeden
    profili yakalar
•   Bütün profil programlama işlemleri TURBOMACRO yazılımı üzerin den profilin çizimi (DXF veya  
    DWG) kullanılarak yapılmaktadır
•   Uzaktan bağlantı ile sorun teşhisi ve servis imkanı 
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•   Compatible with all joinery and optimization programs.
•   Single unit 3 axes controlled CNC processing center can do all operations on four sides  
    of PVC profiles such as marking, opening key holes, copy routing for water slot milling,  
     hinge holes, handle holes etc.
•   Milling unit opens cylinder slot and handle hole with single operation.
•   9 high speed special design spindles with air cooling
•   3 cutting units for 45°, 135° and 90° degrees
•   3 axis profile holder
•   Automatic profile handling feature
•   Automatic profile size recognition
•   It is possible to load profiles between 500mm-6500mm to 
    profile feeding unit. 
•   Windows OS with 17” screen.
•   All profile programming operations are done using drawing of profile (DXF or DWG) via  
    TURBOMACRO software.
•   Trouble shooting and service opportunity with remote connection.

h min    30  (mm)
h max 130  (mm)
a min    40  (mm)
a max 120  (mm)

Air
6 - 8 bar
400 lt/min

4700 kg N     =  3 pcs
ØD   =  500mm
Ød  =  32mm
b     =  4mm
z     = 140mm

L min   = 370mm
L max  = 6200mm

A˚   = 45
B˚   = 90
C˚   = 135

A
B

C

o

o

o

 8630 
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PVC Profil İşleme ve Kesim Merkezi

PVC Profile Processing and Cutting Center

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 15



MASTERCUT 500
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•  Capability to cut short profiles with movable output unit.
•  Windows OS based control system with 17 ”screen.
•  Automatic cooling system.
•  Automatic profile length detection feature allows gripper to catch profile without wasting time.
•  All axis are controlled by servo motors.
•  Working files generated by windows and doors design software can be transferred to machine
   over network / WIFI / USB.
•  Label printing for every workpiece (including useful waste).
•  Industry 4.0 compatible (processing speed, cutting reports etc.).
•  Designing labels and barcodes as desired.
•  Automatic lubrication system.

EN

Otomatik Kesim Merkezi 
Automatic Cutting Center

TR

•   Hareketli çıkış ünitesi sayesinde kısa profil kesebilme imkanı 
•   17” ekranlı Windows tabanlı kontrol sistemi 
•   Özel soğutma sistemi 
•   Otomatik profil uzunluğu algılama özelliği sayesinde tutucu kol zaman kaybetmeden
    profili yakalar 
•   Bütün eksenler servo motorlar ile kontrol edilmektedir 
•   İşleme dosyalari pencere tasarım yazılımından USB \ kablosuz ve kablolu ağ
    sayesinde gönderilebilir 
•   İşlemi biten her parçaya etiket basabilme imkanı (fire parça dahil)
•   Endüstri 4.0 uyumlu (parca islem süreleri, rapor alabilme
    (toplam kesim adedi vb.)
•   İstenilen şekilde barkod ve etiket tasarlama özelliği (etiket üzerine profil, doğrama vb.
    basabilme özelliği)
•   Otomatik yağlama sistemi 

h min    40  (mm)
h max 200  (mm)
a min    40  (mm)
a max 170  (mm)

Air
6 - 8 bar
300 lt/min

4000 kg ØD   =  500 / 600mm L min   = 370mm
L max  = 7200mm

A
B

C

o

o

o

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 15

h

a

A˚    = 30
B˚   = 150



TURBOWELD 400
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•   Turboweld 400 makinesi, OMRM 122 (4 köşe kaynak), CS (soğutma istasyonu), Robot kol ve       
    OMR 119 (CNC köşe temizleme ) makinelerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır
•   Makineler ile ayrı ayrı çalışma imkanı 
•   Barkod okutulduğu zaman CNC köşe temizleme makinesinde program otomatik olarak seçilebilir
•   Sınırsız profil hafiza kapasitesi 
•   Uzaktan bağlantı ile sorun teşhisi ve servis imkanı 
•   Profil kaynadıktan sonra temizleme makinesine gitme süresi ayarlanabilir 
•   Kullanımı kolay, kullanıcı dostu arayüz 
•   Barkod okutmadan Manuel ölçü girme ve CNC programı seçme imkanı 
•   Çerçeve temizleme işlemindeyken arkadan diğer çerçeveler kaynatılabilir
•   Kaynatılan çerçeve adedi bilgileri ekranda görülebilir
•   Uzun ömürlü, yüksek mukavemetli kayışlar ve özel lineer raylar
•   Çoklu dil desteği 
•   CE uyumlu koruma (kafes) sistemi
•   Ekran üzerinden tüm alarmları ve açıklamalar görülür
•   Eşiksiz kapı kaynatma sistemi 

   Opsiyon:
•  Conta baskı sistemi 

•   Turboweld 400 machine is formed by the combination of OMRM 122 (4 corner welding),     
    CS (cooling station), Robot arm and OMR 119 (CNC corner cleaning) machines.
•   Possibility to work separately with machines.
•   Automatic loading of CNC corner cleaning program by scanning barcode.
•   Unlimited profile cleaning program memory capacity.
•   Trouble shooting and service opportunity with remote connection.
•   Adjustable waiting time after welding before cleaning operation.
•   User friendly interface.
•   Long life, high strength belts and special linear rails.
•   Multiple language support.
•   CE compatible protection fences system.
•   All alarms and explanations are displayed on the screen.
•   Thresholdless door welding system.

   Options:
•  Gasket clamp system   

TR EN

A max  = 3000x2600 (mm)
A max  = 3650x2600 (mm)
A min   = 420x390     (mm)

A max  = 3650x2600 (mm)
A min   = 520x520     (mm)

Conta Baskı Opsiyon

A˚ 90
Air
6 - B bar
180 lt/min

3900 kg h min    38 (mm)

h max 180 (mm)

a max 120 (mm)

Otomatik Kaynak ve Temizleme Hattı 
Automatic Welding and Cleaning Line

90°

A max  = 2600 (mm)
B min   = 2600 (mm) 

A

B

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 25

13000

4490

2876 4900

5020

13000

20001470
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Air
6 - B bar
50 lt/min

500 kg a min    40 (mm)

a max 120 (mm)

H min    300 (mm)

H max 4300 (mm)

D =  5-10 (mm)

d  = 2,4-5 (mm)

L  = 10-35 (mm)

H
D

L

d

• Turbocut 500, Turbocut 400 ve Rapidcut 500 işleme merkezleri  
  ile uyumlu çalışmaktadır 
• Vidalama pozisyonu her profil tipine göre otomatik ayarlanabilir
• Servo motorları sayesinde her vidalama ünitesinde yüksek hız  
  ve hassasiyet
• Farklı profil genişliklerine göre vidalama pozisyonların servo  
  motor kontrolü ile otomatik merkezlemesi
• Otomatik vida anti-bloklama sistemi
• Min. maks. profil ölçüsü: 300 mm - 4300 mm  
• İstenilen aralıkta ve sayıda vida atmaya programlanabilir 
• 6 adet profil kapasiteli profil yükleme kapasitesi 
• Barkod okuma sistemi

•  Compatible with Turbocut 500, Turbocut 400 and Rapidcut 500 models.
•  Automatic adjustment of screwing position for each profile type.
•  Servo motor system gives high speed and precision in every screwing operation.
•  Automatic centering of screwing positions with servo motor control
   according to different profile widths.
•  Automatic screw anti-blocking system.
•  Min. max. profile size: 300 mm - 4300 mm.
•  Programmable for required screw distance and quantity.
•  6 profile capacity profile loading capacity.
•  Barcode reading system.

TR EN

 1
50

0 
 3

82
5 

 4914 

 4000 

 5
34

2 

t max   = 3 (mm)

t

CNC Destek Sacı Vidalama Merkezi
CNC Reinforced Profile Screwing Center

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 5

1400
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180˚ - 25˚

•   Tam otomatik kontrollü
•   Maksimum kaynak mukavemeti
•   Kaynatılabilir açı: 25° - 180° arası tüm açılar
•   Üst pistonlar tek tek sıkıştırma imkânına sahiptir
•   Kaplama profiller için hem normal hem 0,2 mm kaynak yapabilme imkanı
•   Profil destek kolları
•   Tek hareketli tabla sistemi
•   Profil sıkışması pratik şekilde pedal ile yapılır
•   PLC kontrol sistemi
•   Isıtma ünitesi termostatik kontrol düzenine sahiptir
•   Isıtma plakasının derecesi dijital ekranından kolay değiştirme özelliği
•   Değişik profil türleri için ısı derecesi, kaynak zamanı ve basınç ayarlama imkanı
•   Kolay kalıp değiştirme sistemi sayesinde zaman tasarrufu sağlanır
•   İs kazalarına karşı tam emniyetli
•   Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur.

•   Full automatic control
•    Maximum durability of a welding seam
•   Welding corner is regulated from 25 ° to 180 ° de grees
•   Serial compression of the upper cylinders
•   Special blades for limitation welding seal (welding seal thickness from 2 mm. to 0,2 mm.)
•   Adjustable supporting arms for profiles
•   Easy and practical control of the machine by pedal
•   PLC control system
•   Heating element has the thermostatic control
•   Output of heating element temperature on display
•   Adjustment of heating temperature, welding time and pressure for different kinds of profile
•   Quick-detachable system of molds saves time at their replacement
•   Reset function allows to cancel the executed step of  profile pressure at its incorrect installa 
    tion, that es sentially saves time in comparison with an emer gency stop
•    Particular care has been taken over the safety measures, both mechanical and electrical
•   Power supply protects system from voltage overload

A˚ max - A˚ minh min   (mm)
h max  (mm)
a max  (mm)

40

175

160

40

175

120

40

175

100

45˚

V   = 220-50 Hz
Kw = 3

Air
6 - B bar
7 lt/min

230 kg Amin   = 250 (mm)

TR EN

981

686

1
4
6
1

632

Otomatik Tek Köşe Kaynak Makinası
Automatic Single Corner PVC Profile Welding Machine
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180˚ - 30˚

•   Tam otomatik kontrollü
•   Sadeleştirilmiş makina yönetim panosu zaman
    tasarrufu sağlar
•   Maksimum kaynak mukavemeti
•   Sabit olan sol kafada 30°-180° arası açılı kaynak yapabilme özelliği
•   Kaplama profiller için hem normal hem 0,2 mm kaynak yapabilme imkanı
•   Hareketli sağ kafa düğmeyle sabitlenir
•   Kaynak yapılan profilin maksimum uzunluğu 3500 mm
•   Kolay kalıp değiştirme sistemi sayesinde zaman tasarrufu sağlanır
•   PLC kontrol sistemi
•   Değişik profil türleri için ısı derecesi, kaynak zamanı ve basınç ayarlama imkanı
•   Isıtma ünitesi termostatik kontrol düzenine sahiptir
•   Isıtma plakasının derecesi dijital ekranından kolay değiştirme özelliği
•   Profil destek kolları
•   İs kazalarına karşı tam emniyetli
•   Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur.
•   Çift el çalışma ve çift basınç sistemi 
•   Çalışma tipini seçebilme ve değiştiriebilme özelliği  
     kaynak açılış sırası değiştirilebilir

•   Full automatic control
•   Simplified control panel saves time
•   Maximum durability of a welding seam
•   Welding corner on left head is regulated from 30 ° to 180 ° degrees
•   Special blades for limitation welding seal (welding seal thickness from 2 mm. to 0,2 mm.)
•   Maximum size of a welded profile – 3500 mm
•   Minimum size of a welded profile – 400 mm
•   Quick-detachable system of molds saves time at their replacement
•   PLC control system
•   Heating element has the thermostatic control
•   Output of heating element temperature on display
•   Adjustable supporting arms for profiles
•   Adjustment of heating temperature, welding time and pressure for different kinds of profile
•   In system of pressing of a profile the precision system linear directing is used. 
•   Particular care has been taken over the safety meas ures, both mechanical and electrical
•   Power supply protects system from voltage overload
•   Double hand working and double pressure system.
•   Ability to change way of welding clamps opening sequence.

V   = 400-50 Hz
Kw  - 7

A˚ max - A˚ minh min  (mm)
h max (mm) 
a min  (mm)

40

175

140

40

175

140

40

175

93

A max = 3100 (mm)
A min  = 400 (mm)

Air
6 bar
70 lt/min

H  = 1600mm
W = 4300mm
D  = 780mm

620 kg

TR EN
 1680 

 4110 

 1310

Otomatik Çift Köşe Kaynak Makinası
Automatic Double Corner PVC Profile Welding Machine 
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•  Yatay makina tipi
•  Renkli ve normal profil kaynatma imkanı
•  Kolay kalıp değiştirme sistemi sayesinde zaman tasarrufu sağlanır
•  Profil çeşidine göre kaynatma, ısıtma zamanları ve basınçları ayarlanabilir
•  Servo motorlarla kontrol edilen eksenler sayesinde yüksek hız ve hassasiyette kaynak
   işlemlerini yapar
•  U (eşiksiz kapi) kaynatma sistemine sahiptir 
•  Windows tabanlı 21,5” dokunmatik kontrol paneline sahiptir 
•  Her tipte barkod bilgisini okuma imkanı 
•  Profil çeşidine göre kaynatma, soğutma zamanlari, sıcaklık ayarları ve basınçlar
   dijital olarak ayarlanır 
•  Rulo şeklindeki teflonlar sayesinde teflon yüzeyi hızlı şekilde degiştirebilir 
•  Kalıba göre kaynak sistemi ayarlanabilir (boğmali kalıp kullanıldığında önce üst sonra
   yan baskılar açılabilir)
•  Zaman kaybını önleyen hızlı kalıp değiştirme sistemi 

   Opsiyon:
•  Conta baskı sistemi

•  Used to weld four corners of PVC profiles at 90° at the same time
•  Possibility for 0.2 mm welding for all profile types
•  Easy change mould system
•  Welding operations performed with high speed and precision by servo  
   motor controlled axis.
•  Thresholdless door welding system.
•  21.5’’ touchscreen display with Windows OS.
•  Possibility to read all types of barcode information.
•  Welding, cooling times and temperature settings are digitally adjusted  
   according to the profile type.
•  Rolled teflon allows to quick change of teflon surface.
•  Welding opening system can be adjusted according the mold type.
•  Fast mold changing system that prevents loss of time.
   
   Option:
•  Gasket clamp system  

TR EN

Otomatik Dört Köşe PVC Profil Kaynak Makinası
Automatic Four Corner PVC Profile Welding Machine 

A˚ 90Air
6 bar
200-250 lt/min

H  = 1500mm
W = 3900mm
D  = 5200mm

2200 kg

h min    38 (mm)

h max 180 (mm)

a max 120 (mm)

A max  = 3650x2600 (mm)
A min   = 420x390     (mm)

A max  = 3650x2600 (mm)
A min   = 520x520     (mm)

Conta Baskı Opsiyon

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 17

A max  = 2600 (mm)
B min   = 2600 (mm) 

A

B

1910

5350

6290

3040
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•  Makina +45°, –45° ve ara derecelerde kesim yapabilir
•  90°, 75°, 60°, 45° dereceler için hızlı ayarlama tamponları
•  Ara dereceler için tabla sabitleme kolu
•  Profil sıkışması pnömatik sistemlidir pratik şekilde pedal ile yapılır
•  Özel tasarlanmış gövde sayesinde talaş sıkışması önlenmiştir
•  Elmas testere çapı 400 mm
•  Standart olarak ölçüm ve taşıma konveyörleri mevcuttur. (3 mt. sağ- sol)
•  İs kazalarına karşı tam emniyetli
•  Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur

   Opsiyon:
•  Alüminyum profil kesimi için soğutma sistemi

•  Cutting range +45° / -45° and intermediate degrees
•  Fixed stops on 90°, 75°, 60°, 45° degrees for making cuts without having to set the angle,
   and the remaiing positions can be set using  a graduated rule as reference.
•  An additional lock on sliding plate for intermediate degrees fixing
•  Special design of sliding plate prevents sawdust collecting inside it
•  Diameter of a diamond saw blade is 400 mm
•  Smooth movement of cutting head is carried out with the shockabsorber
•  Vertical pneumatic clamping kit
•  Practical clamping of a profile by pedal pressing
•  The machine is standard  equipped with completed bearing and measuring conveyors
    (3 meters long each)
•  Particular care has been taken over the safety measures, both mechanical and electrical
•  Power supply protects system from voltage overload

   Option:
•  Cooling system for aluminium profile cutting

400 mmØ

50 100 150 2000 250

50

100

0

Y (mm)

X (mm)

90°

45°

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 1,5

Air
6-8 bar
2,2 lt/min

H  = 1480mm
W = 800mm
D  = 900mm

H  = 420mm
W = 420mm
D  = 3300mm

140 kg A    = 45
B    = 45

ØD  = 400mm
Ød  = 32mm
b     = 4mm
z     = 120mm
n1   = 4800min

o

o

L min   = 360mm
L max  = 3300mm

TR EN

 924 

 6567 

 1
57

5 

 629 

Conveyor

Manuel Tek Kafa Kesim Makinası
Manuel Single Head PVC Profile Cutting Machine

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 2



Omrm 125

30 www.ozgencmachine.com



•  0° - 180° ve ara derecelerde hassas kesim yapar
•  15°, 22.5°, 30°, 45°, 60°, 90° dereceler için hızlı ayarlama tamponları
•  Ara dereceler için tabla sabitleme kolu
•  Testere çıkış hızı regülatörü alüminyum kesiminde hızı yavaşlatıp motor yüklenmesini azaltır
•  Özel tasarlanmış gövde sayesinde talaş sıkışması önlenmiştir
•  Emniyetli kesim için koruma kapağı
•  Elmas testere çapı 450 mm
•  Standart olarak ölçüm ve taşıma konveyörleri mevcuttur
   (3 mt. sağ- sol)
•  İş kazalarına karşı  tam emniyetlidir
•  Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur.

   Opsiyon:
•  Alüminyum profil kesimi için hidropnömatik ve soğutma sistemleri

•  Cutting range 0° - 180°
•  Fixed stops on 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60° and 90° degrees  for making cuts without
   having to set the angle, and the remaining positions can be set using a
   graduated rule as reference.
•  An additional lock on sliding plate for intermediate degrees fixing
•  Special design of sliding plate prevents sawdust collecting inside it
•  Diameter of a diamond saw blade is 450 mm
•  For security purpose at opening of a protective cover power supply is disconnected
•  Vertical pneumatic clamping kit
•  Adjustable cutting speed
• The machine is standard  equipped with completed bearing and measuring conveyors
  (3 meters long each)
•  Particular care has been taken over the safety measures, both mechanical and electrical
•  Power supply protects system from voltage overload

   Option:
•  Hydropneumatic and cooling systems for aluminium cutting

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 1,5

Air
6-8 bar
41 lt/min

ØD  = 450mm
Ød  = 30mm
b     = 4mm
z     = 120mm
n    = 1/min

150 kg L min   = 440mm
L max  = 3300mm

A˚  = 0
B˚  = 180

TR EN

 6830 

 1
39

4 

 867 

H  = 1520mm
W = 950mm
D  = 1000mm

H  = 420mm
W = 420mm
D  = 3300mm

Conveyor

 1
36

3 

Otomatik Alttan Çıkma Alüminyum Kesim Makinası
Automatic Single Head PVC Profile Cutting Machine

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 2,5
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•  0° - 180° ve ara derecelerde hassas kesim yapar
•  15°, 22.5°, 30°, 45°, 60°, 90° dereceler için hızlı ayarlama tamponları
•  Ara dereceler için tabla sabitleme kolu
•  Testere çıkış hızı regülatörü alüminyum kesiminde hızı yavaşlatıp motor
   yüklenmesini azaltır
•  Özel tasarlanmış gövde sayesinde talaş sıkışması önlenmiştir
•  Emniyetli kesim için koruma kapağı
•  Elmas testere çapı 600 mm
•  Standart olarak ölçüm ve taşıma konveyörleri mevcuttur ( 3 mt. sağ- sol)
•  İş kazalarına karşı  tam emniyetlidir
•  Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur
•  Alüminyum kesimi için Hidropnömatik ve Soğutma Tertibatı

•  Cutting range 0° - 180°
•  Fixed stops on 15°, 22,5°, 30°, 45°, 60° and 90° degrees for making cuts without having to set the  
   angle, and the  remaining positions can be set using a graduated rule as reference.
•  An additional lock on sliding plate for intermediate degrees fixing
•  Special design of sliding plate prevents sawdust collecting inside it
•  Diameter of a diamond saw blade is 600 mm
•  For security purpose at opening of a protective cover power supply is disconnected
•  Vertical pneumatic clamping kit
•  Adjustable cutting speed
•  The machine is standard  equipped with completed bearing and measuring conveyors
   (3 meters long each)
•  Particular care has been taken over the safety measures, both mechanical and electrical
•  Power supply protects system from voltage overload
•  Hydropneumatic and cooling systems for aluminium
   profile cutting
•  Automatic lifting and closing protection cover

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 4

Air
6-8 bar
2,2 lt/min

H  = 1700mm
W = 1200mm
D  = 1000mm

300 kg A˚ = 0
B˚ = 180

ØD  = 600mm
Ød  = 30mm
b     = 4.6mm
z     = 140mm

L min   = 540mm
L max  = 3300mm

TR EN

325mm

217mm

 1250 

 1123 

1600

Ø 600 mm

Otomatik Alttan Çıkma Alüminyum Kesim Makinası
Automatic Single Head PVC Profile Cutting Machine

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 5
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•  PVC cam çıtalarının 45° otomatik kesimi için tasarlanmıştır
•  4 adet HSS testeresi mevcuttur
•  Dikey pnömatik sıkma sistemi
•  Ayar kolu ile kolay kalıp ayarlama imkânı
•  Çift taraflı 45° açılı kesim sistemi
•  Kesim hızı ayar regülatörü kullanım kolaylığı için panoya taşınmıştır
•  Standart olarak besleme ve ölçüm konveyörleri mevcuttur (2,0 m + 2,4 m)

   Opsiyon:
•  2050 mm uzunluğunda çift ölçülü kumpas aparatı hızlı ve
   hassas gerçek çıta boyu ölçmeye sağlar
•  Çıta kalıbı

•  Automatic cutting of glazing bead PVC profiles by 45°
•  4 cutting saw blades 
•  Vertical pneumatic clamping system
•  Setting handle for easy mold adjustment
•  Double cutting of glazing bead by 45° in one time
•  Adjustable cutting speed with regulator on control panel
•  Standardly equipped with feeding and measuring conveyors (2,0 m + 2,4 m)

   Options:
•   portable mechanical caliper for quick measurements (2050 mm)
•  Glazing bead mould

H max  = 27mmHz    = 50
RPM = 2810
KW   = 2x0,55

Air
6-8 bar
25 lt/min

o

ØD1  = 200mm
Ød1  = 32mm
b1     = 1,5mm
z1     = 160mm
n      = 1810

ØD2  = 120mm
Ød2  = 22mm
Øb2   = 4mm
Z      = 100mm
a       = 45mm

140 kg L min   = 300mm
L max  = 2550mm

TR EN

 4900 

 1
17

8 

H  = 1310mm
W = 800mm
D  = 1080mm

H  = 420mm
W = 420mm
D  = 2600mm

Conveyor

Çıta Kesim Makinası
Glazing Bead Cutting Machine

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 1,5
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•  PVC cam çıtalarının 45° otomatik kesimi için tasarlanmıştır
•  4 adet HSS testeresi mevcuttur
•  Dikey pnömatik sıkma sistemi
•  Ayar kolu ile kolay kalıp ayarlama imkânı
•  Çift taraflı 45° açılı kesim sistemi
•  Kesim hızı ayar regülatörü kullanım kolaylığı için panoya taşınmıştır
•  Standart olarak besleme ve servo kontrollü ölçüm konveyörleri mevcuttur (2,0 m + 2,4 m)
•  Servo kontrollü dayama hareketi
•  ister csv dosyası ile ister elle ölçü girerek çalışma özelliği 
•  Servo kontrollü konveyor sayesinde yüksek hassasiyette hızlı kesim
•  15” dokunmatik ekranlı Windows tabanlı kontrol sistemi 
•  Uzaktan bağlantı ile sorun teşhisi ve servis imkanı 
•  Sınırsız profil hafıza kapasitesi 
•  Kesim dosyaları USB / kablosuz ve kablolu ağ sayesinde gönderilebilir 
•  CSV listesine parça ekleme veya çıkarma 
•  Alınan CSV`de hangi parçanın kesilip kesilmeyeceğine işaretleyebilme 
•  Konveyör açılma mesafesi, süresi ve hızını parametrik olarak ayarlayabilme

  Opsiyon:
• Kablosuz radyo frekanslı dijital kumpas 
• Çıta kalıbı 

•  Automatic cutting of glazing bead PVC profiles by 45°
•  4 cutting saw blades 
•  Vertical pneumatic clamping system
•  Setting handle for easy mold adjustment
•  Double cutting of glazing bead by 45° in one time
•  Adjustable cutting speed with regulator on control panel
•  Standardly equipped with feeding and servo controlled
•  measuring conveyors (2,0 m + 2,4 m)
•  Мovement of the length stop controlled by servomotor
•  Мovement of the length stop controlled by servomotor
•  Ability to work with cutting list or by entering measurements manually.
•  Servo controlled conveyor allows fast cutting with high precision.
•  Windows OS based control system with 15” screen.
•  Trouble shooting and service opportunity with remote connection.
•  Unlimited profile memory capacity.
•  Working files generated by windows and doors design software can be
    transferred to machine over network / WIFI / USB.
•  Feature for adding or removal cutting parts from cutting list.
•  Ability to mark which part will be cut or not in the received csv.
•  Conveyor opening distance, time and speed can be adjusted parametrically.

   Options:
•  Wireless caliper with radio-frequency data transfer mode
•  Glazing bead mould  

H max  = 27mmHz    = 50
RPM = 2810
KW   = 2x0,55

Air
6-8 bar
25 lt/min

o

ØD1  = 200mm
Ød1  = 32mm
b1     = 1,5mm
z1     = 160mm
n      = 1810

ØD2  = 120mm
Ød2  = 22mm
Øb2   = 4mm
Z      = 100mm
a       = 45mm

140 kg L min   = 300mm
L max  = 2550mm

TR EN

H  = 1310mm
W = 800mm
D  = 1080mm

H  = 500mm
W = 500mm
D  = 3000mm

Conveyor

Dijital Konveyörlü Otomatik Çıta Kesim Makinası
Automatic Glazing Bead Cutting Machine with Digital Conveyor

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 2

1370

6000

3012

950
362468
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•  Double sided precision cutting of PVC and aluminium
   profiles at 45°, 90° and intermediate degrees
•  Automatic positioning for 45° and 90 °degrees
•  Saw blade Ø 500 mm
•  Output of saw blade is 170 mm allows double profile cutting (85 mm x 2)
•  Servo control system provides fast positioning and size precision
•  Linear rail motion system reduces friction
•  Touch screen monitor
•  PLC control system
•  Automatic cutting mode for long profiles up to 7,5 mt.
•  Repetitive cutting mode
•  Multilanguage menu
•  Left head is fixed, right head is movable
•  Single head and double head operation possibility 
•  Support unit prevents profile from sagging
•  Conveyor system for profile on right head
•  Adjustable saw blade output speed
•  Industrial dust exhaust

  Options:
• Hydropneumatic and cooling systems for aluminium cutting
• Vertical clamp system
• Barcode printer and control unit with PC

•  PVC ve alüminyum profillerin 45, 90° ve ara derecelerde çift taraflı hassas kesimini yapar
•  45° ve 90° derecelere otomatik ayarlanır
•  Elmas testere Ø 500 mm
•  Testere çıkış mesafesi 170 mm olup çift 85 mm profil kesim imkanı sağlar
•  Servo kontrollü hareket sistemi hızlı pozisyonlama ve ölçü hassasiyeti sağlar
•  Sürtünmeyi azaltan lineer raylı hareket sistemi
•  Dokunmatik ekran
•  PLC kontrol sistemi
•  7,5 mt’ye kadar uzun profiller için otomatik kesim modu
•  Alüminyum takoz dilimleme modu
•  Çoklu dil desteği
•  Sol kafa sabit, sağ kafa hareketlidir
•  Tek kafa ve çift kafa çalıştırma imkânı
•  Profil sarkmasını önleyen destekleme ünitesi
•  Hareketli kafada profil taşıma konveyör sistemi
•  Ayarlanabilen testere çıkış hızı
•  Özel tasarlanmış talaş egzoz çıkışları

  Opsiyon:
• Alüminyum profil kesimi için hidropnömatik ve soğutma sistemleri
• Üst baskı sıkma sistemi
• Barkot yazıcı ve PC control ünitesi

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 2.2

Air
6-8 bar
11 lt/min

H  = 1550mm
D  = 1200mm
W  = 5300mm

D  = 500mm
d  = 30mm
b  = 4.2mm
z  = 120

1160 kg L min   = 460mm
L max  = 4000mm

A˚   = 90
B˚   = 45

TR EN
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Ø 500 mm

 Otomatik Çift Kafa Kesim Makinası
Automatic Double Head Cutting Machine

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 6
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•  Double sided precision cutting of aluminium profiles
   at 45°, 90° and intermediate degrees
•  Automatic positioning for 45° and 90 °degrees
•  Saw blade Ø 550 mm
•  Output of saw blade is 200 mm
•  Servo control system provides fast positioning and size precision
•  Linear rail motion system reduces friction
•  Touch screen monitor
•  PLC control system
•  Automatic cutting mode for long profiles up to 8,5 mt.
•  Repetitive cutting mode
•  Multilanguage menu
•  Left head is fixed, right head is movable
•  Single head and double head operation possibility 
•  Support unit prevents profile from sagging
•  Conveyor system for profile on right head
•  Adjustable saw blade output speed
•  Industrial dust exhaust
•  Hydropneumatic and cooling systems for aluminium cutting
•  Vertical clamp system

  Options  
• Barcode printer аnd control unit with PC

•  Alüminyum profillerin 45, 90° ve ara derecelerde çift taraflı hassas
   kesimini yapar
•  45° ve 90° derecelere otomatik ayarlanır
•  Elmas testere Ø 550 mm
•  Testere çıkış mesafesi 200 mm
•  Servo kontrollü hareket sistemi hızlı pozisyonlama ve ölçü hassasiyeti sağlar
•  Sürtünmeyi azaltan lineer raylı hareket sistemi
•  Dokunmatik ekran
•  PLC kontrol sistemi
•  8,5 mt’ye kadar uzun profiller için otomatik kesim modu
•  Alüminyum takoz dilimleme modu
•  Çoklu dil desteği
•  Sol kafa sabit, sağ kafa hareketlidir
•  Tek kafa ve çift kafa çalıştırma imkânı
•  Profil sarkmasını önleyen destekleme ünitesi
•  Hareketli kafada profil taşıma konveyör sistemi
•  Ayarlanabilen testere çıkış hızı
•  Özel tasarlanmış talaş egzoz çıkışları
•  Alüminyum profil kesimi için hidropnömatik ve soğutma sistemleri
•  Üst baskı sıkma sistemi

  Opsiyon 
• Barkot yazıcı ve PC control ünitesi 

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 3

Air
6-8 bar
11 lt/min

H  = 1700mm
W = 6300mm
D  = 1800mm

D  = 550mm
d  = 30mm
b  = 4mm

1450 kg L min   = 550mm
L max  = 5000mm

A˚   = 90
B˚   = 45

TR EN

 6107 

 1870 

Ø 550 mm

Otomatik Çift Kafa Alüminyum Kesim Makinası
Automatic Double Head Aluminium Profile Cutting Machined

V   = 400
3P+E+N
50-60 Hz
Kw = 6,5
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•  15’’ touchscreen display with windows OS
•  Possibility to work with CSV files generated by windows & doors  
   design software
•  Label printing feature in manual mode
•  Label printing for double raw profile cutting (in automatic mode)
•  Cutting files can be transferred by USB or network
•  Profile cutting shape position picture view
•  Designing labels and barcodes as desired
•  Manual, automatic, short size, long size, slicing cutting modes
•  Possibility to continue cutting from where it left off at cutting file
•  Trouble shooting and service opportunity with remote connection
•  Possibility to work with inch and metric measurement systems
•  Label print and step bypass feature for short profiles
•  600 mm saw blades with 3kW motors
•  Cooling system
•  Hydropneumatic system for regulating saw feeding speed
•  Automatic adjustment for 22.5-135 degrees with 0.1° precision  
   by servo system

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 3

Air
6-8 bar
11 lt/min

H  = 1950mm
W = 7200mm
D  = 1800mm

D  = 600mm2500 kg L min   = 630mm
L max  = 6000mm

A˚   = 22,5
B˚   = 135

•  15” dokunmatik ekranlı Windows tabanlı işletim sistemi  
•  CSV dosyası ile çalişma imkanı 
•  Manuel kesim modunda etiket yazdırabilme 
•  Çift profil keserken çift barkod (etiket) yazdırma  
•  Kesim dosyaları (CSV) USB \ kablosuz ve kablolu ağ sayesinde gönderilebilir 
•  Profilin kesim şeklini resim olarak görme  
•  İstenilen şekilde etiket ve barkod tasarlama  
•  Otomatik kesim, manuel, kısa kesim, takoz ve uzun kesim modu bulunmaktadır 
•  Elektrik kesintilerinde CSV de kaldığı yerden başlama imkanı  
•  Uzaktan bağlantı ile sorun teşhisi ve servis imkanı  
•  İnch veya mm olarak çalışabilme  
•  Kısa profiller için etiket çıkartma ve adım atlatma özelliği  
•  3 kW motora sahip 600 mm çapında testereler 
•  Soğutma sistemine sahiptir 
•  Testere çıkış hızını ayarlayan özel hidropnomatik sistem  
•  22.5-135 derece açılara servo sistemli  0.1 derece hassasiyetle otomatik olarak yatma 
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Otomatik Çift Kafa Alüminyum Kesim Makinası
Automatic Double Head Aluminium Profile Cutting Machined

7200

1800

V   = 400
3P+E+N
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•  PLC Kontrol sistemi
•  Çift mengeneli
•  Servo motor sürme sistemi
•  3 x Yatay sıkma  & 3 x dikey sıkma (pnömatik)
•  Otomatik püskürtmeli soğutma
•  3m rulolu konveyör dahil
•  Otomatik mekanik yağlama sistemi
•  Otomatik dilimleme özelliği
•  Servo motor sistemli maksimum hız ve hassasiyet
•  +/- 0.1 mm kesim hassasiyeti
•  Kesim listesi oluşturma 
•  Emniyet anahtarlı koruma kapak sistemi Dokunmatik ekran
   500 mm elmas uçlu daire testere
•  Testere çıkış yüksekliği ayarlanabilir

•  Automatic profile slicing machine
•  Double side clamping system
•  +/- 0,1mm accuracy
•  Ø 500 mm saw
•  90° cutting angle
•  Cutting width min./max.: 4 mm/∞
•  3,0 m support conveyor with rollers
•  Display “touch screen”
•  Servo control motion system
•  Automatic feeding system
•  Hydro-pneumatic cylinder and cooling systems for aluminium cutting

TR EN

Hz    = 50
RPM = 3000
KW   = 4

Air
6-8 bar

H  = 1600mm
W = 5500mm
D  = 1300mm

500 kgV    = 380
KW = 5

ØD  = 500mm
Ød  = 30mm
b     = 4mm
z     = 120

Ø 500 mm
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Otomatik Alüminyum Takoz Kesim Makinası
Automatic Aluminium Profile Cutting Machine 
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•   Makinada mevcut olan “seri bıçak değiştirme sistemi” sayes inde farklı  bir profil için ayarlanmış  
    olan bıçak takımı buton yardımı ile hızlı şekilde değiştirilebilir
•   Bu sayede istenildiği kadar farklı profil serileri kolaylıkla işlenebilir
•   Tek işlemde profilin üst ve alt yüzey temizleme ve dış köşe temizleme işlemi yapılır
•   Alt ve üst yüzey temizleme ile dış köşe temizleme işlemlerini ayrı ayrı yapabilme imkânı sağlar
•   Köşelerin düzgün şekilde temizlenmesi için profil merkezleme sistemi mevcuttur
•   Motor hareket ve yüzey temizleme hızları ayarlana bilir
•   Köse temizleme derinlik ayarın hassas ve kolay yapılması için özel tasarlanmış kızak
    sistemi mevcuttur
•   Özel kazıma bıçak gurubu tasarımı ile yüzey temizleme derinliği kolaylıkla ayarlanabilir
•   Dayama siperlerinde çift tarafta kontaktörlerin olması köşenin tam 45°’e oturduktan sonra      
    sistemin devreye girmesini sağlar
•     Tablanın özel tasarımı sayesinde ufak çerçeveleri temizleme imkanı
•   Temizleme işlemi bitiminde çerçeve alınırken profilin çizilmesini önleyen özel teflon
     plakalar mevcuttur
•   Makinanın iç aydınlatması mevcuttur
•   Standart olarak 4 bıçak grubu mevcuttur
•   Bıçak grubu saklama haznesi
•   PLC kontrol sistemi
•   Güçlendirilmiş motor dayama mili
•   İş kazalarına karşı  tam emniyetli
•   Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur.

•   Easy blade changing ability 8 (change blade in 10-15 seconds)
•   Automatic start by profile insertion
•   For one cycle cutting devices remove the welding seals on the upper and lower sides and  
    milling cutter on the external angle
•   neumatic rapid blade change system allows to quickly replace milling cutter groups when  
    making profile  system changes
•   Automatic device for balanced frame positioning
•   Adjustable operation speed
•   Adjustable depth of cleaning for cutting devices and milling cutters
•  Special shape of a working plate allows to process small frames
•   PLC control system
•   Strengthen engine bearing axle Internal lightning
•   Special storage section for milling cutter holders
•   The power supply protects system from overvoltage
•   Particular care has been taken over the safety meas ures, both mechanical and electrical
•  Couple of cutting devices for the upper and lower cleaning for not coated profiles
•   4 items of cutter holders
•   Particular care has been taken over the safety meas ures, both mechanical and electrical
•   Power supply protects system from voltage overload

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 1,1

Air
6-8 bar
11 lt/min

H  = 1700mm
W =  1200mm
D  = 1000mm

B Max      = 210mm
W             = 32mm
n (1/min)  = 2810mm

H    = 0,3mm
L    = 3mm

H Max = 90mm270 kgV    = 380
KW = 2

h max  (mm)  = 180
h min    (mm) = 50
a max   (mm) = 110
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Otomatik Köşe Temizleme Makinası
Automatic PVC Profile Corner Cleaning Machine
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•  CNC control system (2 axis)
•  High and standard quality with 11  cleaning tools
•  Up & bottom gasket hole drills
•  Up & bottom inner corner cleaning system
•  Up & bottom color – white surface cleaning blade system
•  Adjustment of operating speeds to the desired speeds
•  Multi language support
•  Shift processing capacity: 190 – 200 items / 8 hourS
•  Windows OS based control system with 17” screen.
•  Profile setup according profile drawings (DXF or DWG)
•  Unlimited profile memory capacity.
•  Remote profile setup support.
•  Cleaning errors due to the profile are minimized 
   with a special laser sensor that measures the height of the profile.
•  Specially designed control panel stand.

A min  = 350mm
B min  = 350mm

A max  = 200mm
A min   = 40mm
B max  = 120mm

Air
8-10 bar
102 lt/min.

H  = 2100mm
W = 2150mm
D  = 1400mm

450 kgV     = 380
KW  = 3
A     = 8

ØD     = 250mm
Ød     = 30mm
W       = 4
Z       = 60

•  CNC kontrol sistemi (2 eksenli)
•  11 takımla standart ve yüksek kaliteli temizleme işleme
•  Alt ve üst conta yeri açma frezesi
•  Alt ve üst iç köşe temizleme sistemi (patentli özel tasarım)
•  Alt ve üst renkli-renksiz yüzey bıçak sistemi
•  Çalışma hızlarının istenilen hızlarda ayarlanabilmesi
•  Çoklu dil desteği
•  Günlük 190-200 adet / 8 saat çerçeve işleme kapasitesi
•  17” ekranlı Windows tabanlı kontrol sistemi 
•  Profilin çizimi üzerinden programlama 
•  Sınırsız profil hafiza kapasitesi 
•  Uzaktan bağlantı ile yeni profil tanıtılabilir 
•  Profilin yüksekliğini ölçen özel lazer sensör ile profilden       
   kaynaklı temizleme hataları en aza indirgenir 
•  Özel tasarım kontrol paneli standı 
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•   Manuel olarak hareket ettirilen kopya freze kafası düşey eksende çalışır
•   Hareket kolu üzerinde olan butonu ile  kolaylıkla çalıştırılan kopya freze motoru
•   Aşağı-yukarı hareketi sağlayan amortisörler
•   4mm kalınlığında olan üst şablon zamanla defor masyona uğramayacak şekilde tasarlanmıştır
•   Üniversal şablonu ile bütün kopya işlemlerini yapabilme imkânı
•   1:1 oranında gerçekleştirilen kopyalama işlemi
•   2 eksende dayama milleri
•   4 değişik profile göre ayarlanabilen döner derinlik dayama sistemi
•   El kumanda valfı ile pnömatik profil sıkma sistemi
•   Standart olarak dahil olan dayama siperi
•   Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur.

    Opsiyon:
•   Alüminyum profil kesimi için soğutma sistemi

•   Copy routing unit can be used with the copying template
•   Movement on recirculating ball bearings, ensure great stability and precision to the head unit, 
    making it possible to work on every kind of aluminium and PVC profiles
•   Smooth movement of units is carried out with  shock absorbers
•   Scale of copy-milling operation 1:1
•   Horizontal pneumatic clamping kit
•   Adjustable operation depth
•   4-position rotating star-type depth adjustment device for copy-milling
•   Side length stop

    Options:
•   Cooling system for aluminium profile cutting

Hz    = 50
RPM  = 2810
KW   = 1,1

Air
6-8 bar
9 lt/min

H  = 1670mm
W = 900mm
D  = 950mm

110 kgV    = 380
KW = 1,5

h min  (mm) = 40
h max (mm) = 110
a max  (mm) = 150
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L            = 80mm
ØD1        = 5mm
ØD2        = 8mm
n (1/min) = 11000

L            = 120mm
ØD1        = 8mm
ØD2        = 8mm
n (1/min) = 11000

X      = 280mm
Y       = 150mm
Z      = 90mm

Aluminium PVC

Alüminyum Kopya Freze Makinası
Aluminium Copy Router Machine
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•   Manuel olarak hareket ettirilen kopya freze kafası düşey eksende çalışır
•   Manuel olarak hareket ettirilen üçlü delme yatay eksende çalışır
•   Üçlü delme grubun salgılı dönme ve kırılma riskini ortadan kaldıran destek
    sistemi mevcuttur
•   Çift bilemeli üçlü delme grubu ve düşük devirli motor sayesinde
     matkapların ömrü uzar
•   Aşağı-yukarı ve yatay olarak hareketi sağlayan amortisörler
•   4mm kalınlığında olan üst şablon zamanla deformasyona uğramayacak
    şekilde tasarlanmıştır
•   Üniversal şablonu ile bütün kopya işlemlerini yapabilme imkânı
•   Kopya frezenin 2 eksende dayama mili 4 değişik profile göre ayarlanabilen döner
    derinlik dayama sistemi 1:1 oranında gerçekleştirilen kopyalama işlemi
•   El kumanda valfı ile pnömatik profil sıkma sistemi
•   Standart olarak dahil olan dayama siperi
•   Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur.
   
    Opsiyon:
•   Alüminyum profil kesimi için soğutma sistemi

•   Two independent routing units, one horizontal and one vertical
•   Horizontal unit, three holes with fixed spacing can be drilled
•   Vertical unit can be used for the copy routing with the copying template
•   Movement on recirculating ball bearings, ensure great stability and precision to the head unit,
    making it possible to work on every kind of aluminium and PVC profiles
•   Smooth movement of units is carried out with shock absorbers
•   Scale of copy-milling operation 1:1
•   Horizontal pneumatic clamping kit
•   Adjustable operation depth
•   4-position rotating star-type depth adjustment device for copy-milling
•   Side length stop

    Options:
•   Cooling system for aluminium profile cutting
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Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 1,1

Air
6-8 bar
9 lt/min

110 kgV    = 380
KW  = 2,5

L1     = 81mm
ØD1  = 11mm
Ød1  = 5mm

L2    = 86mm
ØD2  = 12mm
Ød2  = 5mm

L3     = 81mm
ØD3  = 11mm
Ød3  = 5mm

L            = 80mm
ØD1        = 5mm
ØD2        = 8mm
n (1/min) = 11000

L            = 120mm
ØD1        = 8mm
ØD2        = 8mm
n (1/min) = 11000

X   = 280mm
Y   = 150mm
Z   = 90mm

Aluminium PVC h min  (mm) = 40
h max (mm) = 110
a max  (mm) = 150

H  = 1670mm
W = 900mm
D  = 950mm

Üçlü Delme Kopya Freze Makinası 
Copy Router with Triple Drilling for PVC Profiles
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•   Manuel olarak hareket ettirilen kopya freze kafası düşey ek sende çalışır
•   Manuel olarak hareket ettirilen üçlü delme yatay eksende çalışır
•   Otomatik 45° açıyla çalışan su tahliye kanal açma tertibatı
•   Su tahliye tertibatta kolay açı ve derinlik ayarı
•   Üçlü delme grubun salgılı dönme ve kırılma riskini ortadan kaldıran destek sistemi mevcuttur
•   Çift bilemeli üçlü delme grubu ve düşük devirli motor sayesinde matkapların ömrü uzar
•   Hareket kolları üstündeki butonlarla kolaylıkla çalıştırılan kopya freze ve üçlü delme motorları
•   Aşağı yukarı ve yatay olarak hareketi sağlayan amortisörler
•   4mm kalınlığında olan üst şablon zamanla deformasyona uğramayacak şekilde tasarlanmıştır
•   Üniversal şablonu ile bütün kopya işlemlerini yapabilme imkânı
•   1:1 oranında gerçekleştirilen kopyalama işlemi
•   El kumanda valfı ile yatay ve düşey bağımsız pnömatik profil sıkma sistemleri
•   Standart olarak dahil olan dayama siperi
 
    Opsiyon:
•   Alüminyum profil kesimi için soğutma sistemi

•   Three independent routing units, one horizontal, one vertical and one inclined unit tiltable
     up to 60 degrees
•   Horizontal unit, three holes with fixed spacing can be drilled
•   Vertical unit can be used for the copy routing with the copying template
•   Inclined unit can be used for automatic cutting slots for condensation or water drainage
•   Movement on recirculating ball bearings, ensure great
•   stability and precision to the head unit, making it possible to work on every kind of PVC profiles
•   Smooth movement of units is carried out with
    shock absorbers
•   Scale of copy-milling operation 1:1
•   Adjustable operation depth
•   Side length stop

    Options:
•   Cooling system for aluminium profile cutting

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 1,1

Air
6-8 bar
9 lt/min

H  = 1700mm
W = 800mm
D  = 1000mm

110 kgV    = 380
KW = 3
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L            = 120mm
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Üçlü Delmeli Su Tahliyeli Kopya Freze Makinesi
Copy Router with Triple Hole Drilling And Water Slot Drilling
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•   Motor seçimi butonlar vasıtası ile yapılır
•   Makinede 3 adet yüksek frekans motoru bulunmaktadır
•   El kumanda valfı ile pnömatik profil sıkma sistemi
•   Üç motorun ayrı veya beraber kullanabilme özelliği vardır
•   Freze motorları derinliğine ve yüksekliğine açılı olarak serbest ayarlanabilir
•   Freze hareket hızları ayarlanabilir
•   Su tahliye kanal uzunluğunun kolay ayar imkanı
•   Simetrik kanal açılımı için hareketli tabla sistemi
•   Tek buton ile bir işlemde iki taraflı kanal açabilme imkanı
•   Değişik tip profillere kanal açma ayar kolaylığı
•   İş kazalarına karşı tam emniyet
•   PLC sistemi
•   Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur

•   Three routing units, one oblique unit tiltable up to 60 degrees, one horizontal unit and one vertical one
•   The routing units are independent, can be used together and separately from each other
•   Automatic working cycle
•   Adjustable operation speed
•   System for automatic drilling for symmetric slots
•   PLC control system
•   Horizontal pneumatic clamping kit
•   Adjustable operation depth

Hz    = 50
RPM = 12.000
KW   = 3x0,55

Air
6-8 bar
22 lt/min

H  = 1500mm
W = 850mm
D  = 850mm

L             = 80mm
ØD1        = 5mm
ØD2        = 8mm
n (1/min) = 30000

115 kgV    = 220
KW = 2.6

h min   (mm) = 40
h max  (mm) = 120
a max  (mm) = 120
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Otomatik Su Tahliye Açma Makinası 
Automatic Water Slot Drilling Machine
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•   Alüminyum profili çevirmeden 3 tarafını hızlı ve hassas işlemesi için tasarlanmıştır
•   1 ad. dikey ve 2 ad. yatay kopya freze motoru mevcuttur
•   Frezeleme derinliği sabitlemesi için dikey ve yatay pnömatik sıkmalar
•   Yatay ve dikey şablon izleyici uçlar pnömatiktir ve 3 farklı çapları mevcuttur 4, 6, 8 mm
•   Standart şekilleri içeren yatay ve dikey şablonları
•   Kolay hareketler ve yüksek hassasiyet kayıcı bilyalar, amortisörler ve egonomik
    kol tasarımı ile geliştirilmiştir
•   1,5 mt sağ ve sol rulolu konveyör sistemi profil çizilmesini önler, sağ konveyörde cetvel ve  
    dayama sistemi mevcuttur
•   Otomatik soğutma püskürtme sistemi
•   İs kazalarına karşı tam emniyetli
•   Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur

•   Copy router with 1 vertical and 2 horizontal copying heads
•   Designed to perform quickly and precisely lock’s holes on 3 sides of the aluminium profile
    without releasing the workpiece
•   Automatic blocking of milling depth on every position by means of pair of pneumatic
    horizontal and vertical clamps
•   Horizontal and vertical pneumatic tracers with 3 diameters - 4, 6, 8 mm
•   Horizontal & vertical templates with standard figures
•   Smooth movement, high precision and great sensitivity provided with recirculating ball bearings, shock
    absorbers and ergonomic handle’s design
•   1,5 mt. roller conveyors positioned at the right (with ruler) and left sides, provide support to profiles  
    of considerable length.
•   Spray cooling system

V     = 220
KW  = 2,5

Air
6-8 bar
9 lt/min

Hz     = 200
RPM = 12000
Kw    =  0,75 x 3

H  = 1800mm
W = 1100mm
D  = 1400mm

150 kg
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X1-X2      = 380-330mm
Y1-Y2      = 120-150mm
Z1-Z2      = 220-250mm

h min  = 40mm
h max = 110mm
a min   = 130mm

h

a

L              = 80mm
ØD1         = 5mm
ØD2         = 8mm
n (1/min)  = 12000mm

L1            = 65mm
L              = 108mm
ØD1         = 10mm
ØD2         = 10mm

L1

3 Motorlu Alüminyum Kopya Frezesi 
3 Spindle Copy Router for Aluminium Profiles
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•   Manuel frezeleme işlemi
•   Freze bıçakları kovana dizilip bıçak grubu oluşturur. 
•   Farklı bir profil için ayarlanmış olan bıçak grubu hızlı şekilde değiştirilebilir ve istenildiği  
    kadar farklı profil serileri kolaylıkla işlenebilir
•   Dört degisik profile göre ayarlanabilen dayama sistemi mevcuttur
•   Değişik açılarda profil alıştırma imkanı
•   El kumanda valfı ile pnömatik profil sıkma sistemi
•   Güçlendirilmiş motor dayama mili
•   Profil kaydırmasını önleyen özel işlenmiş tabla
•   Profil yan dayama gönyesi
•   Profil dayama siperinde özel sabitleme kanalı
•   Uzun profiller için destek kolu
•   Standart olarak 2 bıçak grubu mevcuttur
•   Bıçak grubu saklama haznesi
•   İş kazalarına karşı  tam emniyetli
•   Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur
   
    Opsiyon:
•   Alüminyum profil kesimi için soğutma sistemi

•   Manual feeding of milling cutter
•   Vertical pneumatic clamping kit
•   Swift blade change system allows to quickly replace milling
    cutter groups when making profile system changes
•   4-position rotating star-type stop
•   The machine can work with adjustable reference shoulders rom–45° to +45° degrees,
    including all intermediate angles
•   Additional fixing of profile by a side stop 
•   Special channel in stop plate is made for the best fixing of profile
•   Strengthen engine bearing axle
•   Special storage section for milling cutter holders
•   2 items of cutter holders
•   Profile supporting arm
•   Particular care has been taken over the safety measures, both mechanical and electrical
•   The power supply protects system from overvoltage

    Optional:
•   Cooling system for aluminium profile milling

h max
(mm)

a max
(mm)

90
90˚ : 120
45˚ : 90

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 1,1

Air
6-8 bar
2,2 lt/min

H  = 1100mm
W = 850mm
D  = 480mm

H max = 90mm110 kgV    = 380
KW = 1,1

B max    = 140mm
A (mm)  = 30mm
n            = 2810 mm

TR EN

 1130 

 430 

 695 

 2601 

Manuel Orta Kayıt Alıştırma Makinası 
Manuel End Milling Machine
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•   Otomatik frezeleme işlemi
•   Makinada mevcut olan “seri bıçak değiştirme sistemi”
•   sayesinde farklı bir profil için ayarlanmış olan bıçak takımı buton yardımı ile
    hızlı şekilde değiştirilebilir
•   Bu sayede istenildiği kadar farklı profil serileri kolaylıkla işlenebilir
•   Dört değişik profile göre ayarlanabilen döner dayama sistemi
•   Frezeleme hızı ayar regülatörü kullanım kolaylığı için panoya taşınmıştır
•   Değişik açılarda profil alıştırma imkanı
•   Pnömatik profil sıkma sistemi
•   Güçlendirilmiş motor dayama mili
•   Profil kaydırmasını önleyen özel işlenmiş table
•   Profil yan dayama gönyesi
•   Profil dayama siperinde özel sabitleme kanalı
•   Uzun profiller için destek kolu
•   Standart olarak 2 bıçak grubu mevcuttur
•   Bıçak grubu saklama haznesi
•   İş kazalarına karşı tam emniyet
•   Güç kaynağı ani voltaj değişikliklere karşı sistemi korur.

    Opsiyon:
•   Alüminyum profil kesimi için soğutma sistemi
•   Alüminyum profil kesimi için hidropnömatik sistemi

•   Automatic milling operation
•   Includes a swift and easily changable blade holding system
    is used in the machine so that many kinds of profiles can be operated without losing time
    on the procedure of changing the blades each time a profile changes
•   A revolving adjustment valve to make settings ready for
•   4 different kinds of profiles at once
•   Milling speed adjustment is located on the panel for ease of use
•   Ability to operate on different angle profiles
•   Pneumatic clamping system
•   Reinforced motor shaft
•   A special operation table preventing the profile to slip or  get misplaced
•   Miter for placing profiles sideways
•   Stronger profile position fixing with a special indent inthe side profile placing block
•   Support arm for long profiles
•   2 blade sets are standardly included
•   Includes blade storing compartment
•   All precautions taken against work accidents
•   Power unit is protected against voltage overload

    Optional:
•   Cooling system for aluminium profile milling
•   Hydro-pneumatic system for aluminium profile milling

TR EN

Hz    = 50
RPM = 2810
KW   = 1,1

Air
6-8 bar
2,2 lt/min

H  = 1100mm
W = 850mm
D  = 480mm

H max = 90mm110 kgV    = 380
KW = 1,1

B max    = 140mm
A (mm)  = 30mm
n            = 2810 mm

h max
(mm)

a max
(mm)

90
90˚ : 120
45˚ : 90

 837 

 9
93

 

 1207 

 500 

Otomatik Alüminyum Orta Kayıt Alıştırma Makinası (Seri Bıcak Sistemi) 
Automatic End Milling Machine (Rapid Blade Changing)
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•  2 üniversal,bıçakla donatılmış pres kafaları 3 eksende ayarla nabilmektedir
•  Pnomatik sıkma işlemi kollu bir sistem sayesinde presleme kafaların senkron
   hareketini garanti eder
•  Çerçevelerin hareketini kolaylaştıran içe giren hidropnomatik gönye dayama ünitesi       
   mevcuttur
•  Yatay, içe giren gönye dayama ünitesi presleme esnasında profillerin düzgün
   hızalanması ve bloke edilmesini garanti etmektedir
•  Gönye dayamanın hidropnomatik kilitlenme sistemi
•  3 yatay pnömatik sıkma ünitesi profillerin düzgün yerleşimini ve bloke edilmesini
   garanti etmektedir
•  Bıçakla donatılmış kafa grubu, pozisyonun mikrometrik ayar ölçüsünü garanti eder
•  Yan ayar kolları çerçeveyi hizalandırır
•  Standart olarak dahil olan 2 bıçak 4/6 mm
•  Standart olarak yan sehpaları mevcuttur
•  Kontrol 2 pedallıdır
•  Pnömatik çalışma sistemli
•  İş kazalarına karşı tam emniyet

•  Pneumatic working principle
•  2 universal heads supplied with knifes adjustable in 3 axes
•  Pneumatic crimping via lever system ensures synchro nous movement of the punching heads
•  Universal hydropneumatic drop-away stop for easier handling of the frames
•  Horizontal and drop-away wedge-shaped clamp ensures correct alignment and gripping of
   the profiles which are mated during the crimping phases
•  3 vertical pneumatic clamps ensure correct positioning and gripping of the profiles in the machine
•  Crimping head with knife kit ensures fine position adjust ment; it features a quick clamping / unclamping
   system and  is fully adaptable to any series of workable profiles
•  Alignment of frame with side stops
•  Hydropneumatic locking of the stop
•  2 footswitch control
•  2 pairs of standard crimping knives 4/6 mm
•  Supporting arms for profiles (right & left)

Hydropneumatic
pressure
Bar

Crimping tools stroke
kg*f

Crimping tools stroke
(mm)

Max.crimping height
(mm)

Crimping tools ad.in
cross directions

(mm)

Profile baking block
stroke (mm)

100-120 3250 25 140 60 140

Air
6-8 bar
12 lt/min

H  = 1350mm
W = 1000mm
D  = 1000mm

320 kg

TR EN

 876 

 1
26

7 

 896 

Alüminyum Profil Köşe  Birleştirme Presi
Corner Crimping Machine for Aluminium Profiles
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•  Havalı otomatik vida besleme ünitesi
•  Basma kavramalı Otomatik vidalama
•  Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik stop
•  Hatasız vidalama için atak pedallı kumanda
•  Hatalı kullanımı önleyici güvenlik swici
•  Özel vida yükseklik ayar swici
•  Vidalama esnasında profil otomatik sıkıştırma
•  Ayrılabilir destekli profil dayama mesafesi
•  Uzun ömürlü uç kullanımı ve kolay değiştirme imkanı
•  Kullanılan vidaya göre tork ayarı
•  Ortalama vidalama hızı: 1.7 sn./adet

Screw/sec  = 1.7mm B  = mm
B min   = 40mm
B max  = 100mm

Air
6-8 bar
16 lt/syc.

H  = 1800mm
W = 2300mm
D  = 700mm

100 kg RPM    = 2360mm
n max  = 2,59mm

min   = 3,9x16 mm
max  = 4,2x38 mm

TR
•  Fixing of reinforcements inside PVC profiles in PVC win dows and
   doors production
•  Pneumatic unit of automatic screw feeding
•  Pedal control of automatic screwing
•  Automatic stop after screwing
•  Foot pedal control for flawless screwing
•  Protective sensor to prevent faulty use
•  Height adjustment sensor for special screws
•  Automatic clamping of profile during screwing
•  Adjustable range stops supporting profile
•  Durable use of bit and easy change possibility
•  Setting the torque regarding to the type of screw
•  Average screwing speed 1.7 sec. / 2 pc.

EN

 2420 

 5
98

 

 1
81

5 

Otomatik Vidalama Makinası
Automatic Screwdriver for PVC Profiles
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• Havalı otomatik vida besleme ünitesi
• Basma kavramalı Otomatik vidalama
• Vidalama işlemi bittikten sonra otomatik stop
• Hatasız vidalama için atak pedallı kumanda
• Hatalı kullanımı önleyici güvenlik swici
• Özel vida yükseklik ayar swici
• Vidalama esnasında profil otomatik sıkıştırma
• Ayrılabilir destekli profil dayama mesafesi
• Uzun ömürlü uç kullanımı ve kolay değiştirme imkanı
• Kullanılan vidaya göre tork ayarı
• Ortalama vidalama hızı: 1.7 sn./ ad.
• Vidalama kafaları arasında mesafe ayarlama imkanı

• Automatic Double Head Screwdriver  
• Fixing of reinforcements inside PVC profiles in PVC win
  dows and doors production
• Pneumatic unit of automatic screw feeding
• Pedal control of automatic screwing
• Automatic stop after screwing
• Foot pedal control for flawless screwing
• Protective sensor to prevent faulty use
• Height adjustment sensor for special screws
• Automatic clamping of profile during screwing
• Adjustable range stops supporting profile
• Durable use of bit and easy change possibility
• Setting the torque regarding to the type of screw
• Average screwing speed 1.7 sec. / pc.
• Ability to set distance between screwing heads  

Screw/sec  = 1.7mm B  = mm
B min   = 40mm
B max  = 100mm

Air
6-8 bar
32 lt/syc.

H  = 1800mm
W = 2300mm
D  = 700mm

130 kg RPM     = 2360mm
n max  = 2,59mm

TR EN
 598 

 187  187 
 113 

2420

 9
60

 

 1
81

5 

 760 

 460 
min   = 3,9x16 mm
max  = 4,2x38 mm

İkili Otomatik Vidalama Makinası
Automatic Double Screwdriver for PVC Profiles
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•  Kapı ve pencerelere seri şekilde cam takma 
•  Camı takılmış doğramayı ambalajlamaya makaralar üzerinde aktarma
•  Paralel baskı ünitesi ile uygun değerde denge sağlama
•  Doğramanın yukarı kaldırılması ile montaj kolaylığı.

•  Fast installation of glass on the windows and doors
•  Glazed joinery transferring to package on rollers
•  Parallel block clamps allow you to set an appropriate balance
•  Raising the workpiece up provides easy installation

Air
6-8 bar
10 lt/syc.

a min  = 400mm
b max = 2700mm

270 kg 3050x900x2400

TR EN

Cam Montaj Ünitesi
Checking and Glazing Unit for Windows
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a min  = 40mm
b min  = 40mm

A min  = 400mm
A max = 2200mm

350 kg

a

bB

A

Air
6-8 bar
250 lt/syc.

V    = 380
KW = 3 H  = 2020mm

W = 3250mm
D  = 1800mm

•  Otomatik merkezleme
•  Otomatik ispanyolet ve makas ölçüsü alma
•  İspanyolet ve makas kesim panç
•  Manuel vidalama
•  Şablon ile manuel menteşe delme

   Opsiyon:
•  FR-S – Aksesuar Rafı (Aydınlatma ve Fonksüyonel Köşe Dönüş
   Asma Aparatı)

•  Automatic centering
•  Automatic measurement  of espagnolettes and scissors
•  Punch for espagnolette and scissor stay cutting
•  Manual screwing
•  Manual hinge drilling with template

   Options:
•  FR-S – Hardware shelf (Lighting and Functional Corner
   Element Hanger)

TR EN

 3250 

 2500 

 2
02

0 

 9
70

  1
80

0 

min   = 3,9x16 mm
max  = 4,2x38 mm

Kanat Toplama Masası
Sash Hardware Mounting Table
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6-8 bar
250 lt/syc.

V  = 380
kW = 3

a min  = 40mm
b max = 40mm

3070 x 2000 x 2020 mma min  = 400mm
a max = 2200mm

400 kg

A

A

a

b

•  Kanat Toplama Masası  (Kalıp Değiştirmeden Ayarlanabilir Şablonlu)
•  Pencere Kanadını Otomatik Merkezleme sistemi
•  Otomatik ispanyolet ve makas ölçüsü alma sistemi
•  İspanyolet ve Makas Kesim Panç

   Opsiyonlar:
•  ASD – Tam Otomatik Vidalama, Otomatik Vida  Besleme  Ünitesi. Lazer vida hizalama sistemi 
•  TD – Üçlü Kolyeri Delme Grubu  (Destek Sacı İle Birlikte)
•  HD – Yarı Otomatik Ayarlanabilir, Menteşe Delme ve Manuel Menteşe Vidalama Grubu
•  BC – İspanyolet Kanal Açma Frezesi
•  FR-S – Aksesuar Rafı (Aydınlatma ve Fonksüyonel Köşe Dönüş Asma Aparatı)

•  Sash Assembling Table (Adjustable Template not requiring the Mold change)
•  Automatic centering system of window’s sash
•  Automatic measurement  of espagnolettes and scissors
•  Punch for espagnolette and scissor stay cutting

   Options:
•  ASD – Full Automatic Screwing, Automatic screw feeding unit, Laser pointer
•  TD – Triple handle hole drilling group (with reinforced profile)
•  HD – Semi automatic adjustable, Hinge Drilling and Manual Hinge Screwing Group
•  BC – Milling tool for espagnolette channel grooving
•  FR-S – Hardware shelf (Lighting and Functional Corner Element Hanger)

TR EN

 3250  3250 

20
00

 1
19

0 

 2
02

0 

min   = 3,9x16 mm
max  = 4,2x38 mm

Kanat Toplama İstasyonu
Sash Hardware Mounting Station
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• 0,1mm ölçü hassasiyeti
• 3 metre uzunluk
• Dokunmatik ekran
• Profilin kalıptan rahat alınabilmesini sağlayan tek tuşa basarak siper geri çekilme özelliği
• Sağ veya sol taraflı olarak hazırlanabilir

• 0,1mm measurement accuracy
• 3 meters long
• Touchscreen
• Measuring support can move back after each cutting for easy remove the cutted profile
• Can be prepared as right or left sided

TR EN

CONVEYOR LENGTH       : 4650 mm
WORKING LENGTH MAX : 4200 mm
WORKING LENGTH MIN  :       5 mm
DIMENSIONS 500X1000X4700 mm

 500  4650 
 4200 

 M
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00
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V  = 220 4700 x 500 x 1000 mm200 kg
L min   (mm) = 5

Dijital Metreli Çıta Ölçüm Sehpası
Digital Measuring Table
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• 0,1mm ölçü hassasiyeti
• 3 metre uzunluk
• Dokunmatik ekran
• Profilin kalıptan rahat alınabilmesini sağlayan
  tek tuşa basarak siper geri çekilme özelliği
• Sağ veya sol taraflı olarak hazırlanabilir

  Ebatlar:
• 3.650 mm (Max. kesim uzunluğu 3200mm)
• 4.650 mm (Max. kesim uzunluğu 4200mm)
• 5.650 mm (Max. kesim uzunluğu 5200mm)
• 6.650 mm (Max. kesim uzunluğu 6200mm)

• 0,1mm measurement accuracy
• 3 meters long
• Touchscreen
• Measuring support can move back after each cutting for easy remove the cutted profile
• Can be prepared as right or left sided

  Ebatlar:
• 3.650 mm (Max. cutting length 3200mm)
• 4.650 mm (Max. cutting length 4200mm)
• 5.650 mm (Max. cutting length 5200mm)
• 6.650 mm (Max. cutting length 6200mm)

TR EN
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CONVEYOR LENGTH       : 4650 mm
WORKING LENGTH MAX : 4200 mm
WORKING LENGTH MIN  :       5 mm
DIMENSIONS 500X1000X4700 mm
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V  = 220 4700 x 500 x 1000 mm200 kg
L min   (mm) = 5

Dijital Metreli Profil Kesme Sehpası
Digital Measuring Table
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•  Çift devirli motor sayesinde malzemenin özelliğine uygun devir seçebilme imkanı.
•  Acil durumlar için Acil Stop butonu.
•  Motor ve pompayı koruyan motor koruma devresi.
•  Soğutma suyu motoru ve devir daim sistemi.
•  Ayarlana bilen mengene hareketli çenesi ile parçanın testereye mümkün olan en
   yakın mesafeden sıkılabilmesi.
•  Hareketli testere koruyucu muhafazası.
•  Mengenede bulunan özel eksantrik sistemi sayesinde malze menin bir defa ayarlandıktan sonra  
   istenilen ölçüde standart kesim yapmasını sağlayan dayama sistemi
•  Her iki yönde 45°ye kadar hassas açılı kesim yapabilme imkanı.
•  Düşük voltajda (24V) çalışan hareket kolu sistemi 

•  Ability to choose between 2 cycles (rpm) for cutting different materials.
•  Emergency stop button
•  Motor protection circuit for the motor and liquid pump
•  Cooling fluid circulation system
•  Adjustable jaw for clamping the profile nearest as possible to the saw.
•  Moving saw protection cover
•  Special clamping system for adjusting a measurement once and continuing cutting
   the same length continuously
•  without measuring again.
•  Able to cut 45° towards both directions.
•  Operating arm works with (24V) electricity for worker safety.

TR EN

Hz      = 50
RPM    = 45/90
KW      = 1.8

t max  = 6mm H  = 1700mm
W = 1100mm
D  =   800mm

220 kgV    = 380
KW = 3

ØD  =   275mm
Ød  =    32mm
z     = 102mm

Air
6-8 bar
20 lt/syc.

90x60mm 70x50mm

70mm 60mm

80mm 70mm

Destek Sacı Kesim Makinası
Reinforced Steel Profile Cutting Machine
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FACTORY
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