DAİRE OVAL VE ŞEKİLLİ CAM KESME TAKIMLARI

Cam plakadan kesilmiş şekilleri çekartıp almak deneyim ve dikkat gerektirir.
-Kesici disk esas faktördür ve cam kalınlığına uygun olarak seçilmelidir.
-Kesici yağ disk ve pimi yağladığı gibi, düzgün bir kesim elde edilmesini sağlar.
-Takımlar camın üzerinde pozisyonlanmalı ve sabitlenmelidir.
-Ölçüler, kesimden önce bir kalem ile veya yağ izinden kontrol edilmelidir.
-Düz kesimler için geçerli bütün kurallar şekilli kesimler içinde geçerlidir.
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308.02 Değiştirilebilir kesici kafa
VISCOR SM Tungsten Karbid kesici
disk Ø5.0x1.0xØ1,30 - 145º

308.25 - 308.50 Vantuzlu Açılı pergel,
Eğimli kesim yaparak kesilen camın çıkartılmasını sağlar. Hassas
olarak üretilmiştir, Kalibre edilmiş cetvel, Uzun ömürlü metal mandal,
Rahat kesme operasyonu, En küçük çap 95 mm. Muhtelif açılarda
değiştirilebilir kesici kafalar. VISCOR SM Tungsten Karbid kesici
disk Ø5.0x1.0xØ1,30 - 145º.

308.01- Yedek vantuz lastiği, Çap: 80 mm.
308.25 - 308.50 için.

308.25 - 308.50 Vantuzlu Açılı pergel,
KOD
308.25 308.50
Max. Çap. (mm.)
250
500

308.08- Çizgi açıcı çekiç, Küçük çap: 15mm. büyük
çap: 20mm

V5.0.45-55- Cam kesme diskleri,
VISCOR SM Tungsten Karbid kesici
disk Ø5.0x1.0xØ1,30 - 145º-155º

V5.0-45
145º
3mm

V5.0-55
155º
4mm

309.02- Yedek kesici kafa,

VISCOR SM Tungsten Karbid
kesici disk Ø4.0x1.0xØ1,30.

309-Kombine pergel seti, 3 ayrı boyda taksimatlı cetveli ile Ø

80mm ' den Ø 2.400mm çapa kadar daireleri kesebilir. Değişik
karmaşık şekilleri şablon yardımı ile kolayca kesebilir. Şablonu
kesimlerde kenar-eksen mesafesi (Min. r) = 6 mm, En büyük
şablon ölçüsü 2.400mm. Pimi ve diski sürekli yağlayan yağ haznesi
ile bu tür kesimler için mükemmel bir alettir. Rulmanlı döner kesici
kafa VISCOR SM Tungsten Karbid kesici disk Ø4.0x1.0xØ1,30.
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309.10- Yedek komple kesici kafa,
VISCOR SM Tungsten Karbid kesici
disk Ø4.0x1.0xØ1,30.
Pimi ve diski sürekli yağlayan yağ haznesi,
Rulmanlı döner kesici kafa.
309.01-Yedek vantuz, Çap Ø 70
mm., 309 için
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312-Vantuzlu pergel, Hassas olarak işlenmiştir, Gövde üzerindeki artı çizgiler markalanmış
camın merkezinde daire kesilmesini sağlar. Tam ölçüde daireler için taksimatlı ve kalibre
edilmiş hassas cetvel, aşınmaz mandal, Kolay kesme işlemi için serbest dönen topuz, En
küçük çap Ø 85 mm. 6 adet 135º karbid kesme diski.
310.40 310.60
Çap (mm) 400
600

310.100
1000

310.120
1200

310.160
1600

310.200
2000

310.10- Yedek komple kesici kafa,
6 adet 135º karbid kesme diski, 310.40 310.200 için.

310.02-Yedek mandal,
310.40-310.200 için.

310.01- Yedek vantuz lastiği,
Çap: 60 mm 310.40 - 310.200
için.

320,321- Küçük vantuzlu pergel, Hassas olarak işlenmiştir, 6
adet 135º karbid kesme diski, En küçük çap 70 mm.
KOD
320
321
Çap (mm)
400
600
320.10- Yedek komple kesici kafa, 6
adet 135º karbid kesme diski, 320.40
-320.60 için

DAİRE KESME İŞLEMİ :
-Çapı cetvel üzerindeki taksimattan ayarla, kesici kafayı sabitle,
-Kesici tekerlekleri ve rozeti yağla, Kesme çizgisini yağlamak için
boşta bir kaç tur çevir.
-Üst taraftan başla (12 pozisyonu), Camı yeterlili basınç uygulayarak
çiz (kes), Hiç duraksama yapmadan daireyi tamamla.
-Dairedeki cizilen çizgiyi ayır, Kenar çizgileri çiz.
-Kenar çizgileri ayır (050-pense kullan), Ortadaki daire cam serbest
kalacaktır.

320.01- Yedek vantuz lastiği, Çap: 45
mm 320.40 - 320.60 için

325.40-200- Vantuzlu, Sıvı depolu pergel, Hassas olarak işlenmiştir, Gövde
üzerindeki artı çizgiler markalanmış camın merkezinde daire kesilmesini sağlar. Tam
ölçüde daireler için taksimatlı ve kalibre edilmiş hassas cetvel, aşınmaz mandal,
Kolay kesme işlemi için serbest dönen topuz, En küçük çap Ø 85 mm. VISCOR
SM Tungsten Karbid kesici disk Ø4.0x1.0xØ1,30 mm. Rulmanlı döner kesici kafa.
KOD

325.40 325.60 325.100 325.120 325.160 325.200

Çap (mm) 400

600

1000

1200

1600

2000

325.10-Yedek komple kesici kafa,
Metal gövde, VISCOR , SM tungsten
karbid kesici tekerlek Ø4.0x1.0xØ1,30,
Rulmanlı sıvı depolu döner kafa, 325.40325.200 için.
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325.01- Yedek vantuz lastiği, Çap: 60
mm 325.40 - 325.200 için.
310.02-Yedek mandal,
310.40-310.200 için.

315.40 - 315.200- Vantuzlu pergel,
Hassas olarak üretilmiştir, Kalibre edilmiş cetvel, Uzun ömürlü aşınmaz mandal,
Rahat kesme operasyonu, En küçük çap 85 mm. Gövde üzerindeki artı çizgiler,
markalanmış camın merkezinde daire kesilmesini sağlar . 028-Yağ depolu Cam
keser ile birlikte kullanılır, Rulmanlı döner kafa, Pirinç sap, Yağ deposu, 2 - 19
mm arasındaki camları kesmek için muhtelif açılarda değiştirilebilir kesici kafalar
VISCOR SM Tungsten Karbid kesici disk Ø3.0x1.0xØ1,30 mm.

028- Yağ depolu cam keser, Çift rulman,
Değiştirilebilir çelik döner kafa, Yağ deposu,
VISCOR V-3.0 Ø3,0x1,00xØ1,30 Tungsten
Karbid Sert Maden kesici disk,

KOD
315.40 315.60 315.100 315.120 315.160 315.200
Çap. (mm) 400
600
1000
1200
1600
2000

028.25-028.55- Değiştirilebilir kesici kafalar.

332.10- Yedek komple kesici kafa, Metal gövde,
VISCOR , SM tungsten karbid kesici disk
Ø4.0x1.0xØ1,30-135˚ Rulmanlı, sıvı depolu
döner kesici kafa, 332.30-332.50 için.

332.30-332.50- Daire kesme makinası,
-Seri halde daireler kesmek için tasarlanmıştır.
-Halı kaplı tabla üzerine monte edilmiş taşınabilir tasarım.
-Cam şeridin merkezinde daire kesilmesini sağlayan klavuz gönye.
-Hassas üretilmiş parçalar ve kalibre edilmiş cetvel.
-Gövde içinde rulmanlı yataklar ile rahat kesme operasyonu.
-Dairesel hareketin kontrolünü kolaylaştıran serbest dönen topuz.
-En küçük çap: 10mm, En büyük çap: 300mm (500mm).
-Rulmanlı, sıvı depolu döner kesici kafa.
-VISCOR SM Tungsten Karbid kesici disk Ø4.0x1.0xØ1,30-135˚.
KOD
Kesme çapı(mm)

332.30
300mm

KOD
ØD t
Ød a°
V4.0-25 4,0 x 1,00 x 1,30 - 125°
V4.0-35 4,0 x 1,00 x 1,30 - 135°

VISCOR - SM (Sert Maden)

332.50
500mm

DAİRE KESME İŞLEMİ :
-Dairenin çapını cetvel üzerindeki taksimattan ayarlayın, gövde üzerindeki buton ile cetveli sabitleyin,
-Cetvel üzerindeki tırtırlı kapağı çevirerek açın ve kesici yağ ile doldurun,
-Yağ, kesici tekerleği ve pimi sürekli yağlayacak ve etkili bir çizme (kesme) işlemi gerçekleştirecektir.
-Kesme çizgisini yağlamak için boşta bir tur çevirin.
-Üst taraftan başlayın, Camı yeterlili basınç uygulayarak çizin (kesin),
-Hiç duraksama yapmadan daireyi başlangıç noktasına kadar tamamlayın.
-Dairedeki cizilen çizgiyi ayırın, Kenar çizgileri çizin.
-Kenar çizgileri ayırın (050-pense kullanabilirsiniz), Ortadaki daire cam serbest kalacaktır.
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341- OVAL VE DAİRE KESME MAKİNASI

341-Oval ve daire kesme makinesi, Aluminyum döküm gövde, hassas işlenmiş parçalar ve taksimatlı cetveller. Küçük ovaller için (160-700
mm.) Kısa, Büyük ovaller için (160-1400 mm.) uzun, iki ayrı cetvel. 160 ile 1400 mm arasındaki bütün ovalleri hiçbir sınırlama olmaksızın
keser. Tamamen yeni tasarım. Değiştirilebilir rulmanlı kesici kafa , VISCOR SM tungsten karbid kesici tekerlek Ø4.0x1.0xØ1,30, Kesici
tekerlek ve pimi sürekli yağlayan yağ deposu. Her hangi bir ''a'' ve ''b'' çapındaki ovali mükemmel ve tam ölçüde keser. Ahşap kutusu ile
birlikte sevkedilir.
341.01- Yedek vantuz
lastiği, 341 için.

341.10- 341.10-Yedek komple kesici kafa, Yağ haznesi, rulmanlı
kafa, VISCOR SM tungsten karbid kesici tekerlek Ø4.0x1.0xØ1,30

341.02- 341.02-Yedek tekerlek tutucu
VISCOR SM tungsten karbid kesici
tekerlek Ø4.0x1.0xØ1,30

Uzatma kanalları,
125 mm Boy 4 parça.
250 mm Boy 4 parça.
500 mm Boy 2 parça.

Kalibre edilmiş cetveller, 700 mm Çap ve 1.400 mm Çap

342- Uzatma takımı, Oval kesme makinasının kesme kapasitesini 2.300 mm'ye kadar arttırır. Bir adet taksimatlı (160-2300 mm) cetvel ve
iki adet 750 mm uzatma kanalından oluşur.

343- Küçük oval kesme makinası, Hassas olarak üretilmiştir, Kalibre edilmiş
cetvel, Kesme aralığı: 100-400 mm. "a" and "b" çaplar arası en çok fark: 70
mm. Değiştirilebilir kesici kafa, VISCOR SM tungsten karbid kesici
tekerlek Ø4.0x1.0xØ1,30

343.10- Yedek komple kesici kafa,
VISCOR SM Tungsten Karbid kesici
disk Ø4.0x1.0xØ1,30, Pimi ve diski sürekli
yağlayan küçük yağ haznesi ve keçe.
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350,351- Yarıçap keser 20-120 mm, Cam köşelerini
istenen yarı çapta keser, hassas işlenmiş parçalar,
taksimatlı ve kalibre edilmiş cetveller.
KOD
350
351
Kesme aralığı (mm)
20-120
20-200

355-356- Açılı köşe keser, Cam plakaların köşelerini 0°180° arasında 1° aralıkla istenen açılarda kesebilir. Fenolik
gövde, hassas olarak işlenmiş ve kalibre edilmiştir.
KOD
355
356
Kol Boyu (mm) 600
1000

362.10- Yedek komple kesici kafa,
Rulman yataklı, yağ depolu, VISCOR
SM tungsten karbid kesici tekerlek
Ø5.0x1.0xØ1,30

362.34-362.81- Şekil kesme makinesi, Şablon ile değişik şekilleri çok rahat ve hızlı
keser. Rulmanlı yataklı oynar kollar şablonu rahatça takip eder, şablon kenarı eksen
mesafesi: 4 mm, en küçük yarıçap: 5 mm, Rulman yataklı, yağ depolu, değiştirilebilir
kesici kafa, disk tutucu ve VISCOR SM tungsten karbid kesici tekerlek
Ø5.0x1.0xØ1,30
KOD
362.34
362.46
362.68
362.81
Kesme aralığı (mm) 300x420
420x600
600x840
840x1200

CP5.0-25 Ø5.0x1.0xØ1.3 125° 1-3mm
CP5.0-35 Ø5.0x1.0xØ1.3 135° 3-6mm
CP5.0-45 Ø5.0x1.0xØ1.3 145° 6-12mm
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