Yarınlara Yatırım;
AHC Makine olarak yılların deneyimine sahip, dünya çapında rol oynayan bir kuruluşuz. Şirketimizin kurulmasından bu yana,
ahşap kesme, kapı ebatlama, CNC kapı işleme, köşe birleştirme, makineleri ve ayrıca alüminyum kesme makineleri üretmekte
geliştirmekte ve ihraç etmekteyiz. Yapılan yeni yatırımlarla Makine çeşitliliğini artırmakta, hayatımızı ve üretimi kolaylaştıran
teknolojik üretim imkanları sunmaktayız.
Makinelerimizi Bursa-TÜRKİYE’de bulunan 3,000 m2’lik fabrikamızda üretmekteyiz. Makinelerimizle hizmet verdiğimiz sürece
müşterilerimize dünya çapında hizmet sunmaktayız. Orjinal yedek parçaların mevcudiyetini ve en son teknolojiye uygun
güncellemeleri / modifikasyonları sağlamaktayız. Makinelerimizin uzun ömürlü olması bizim en büyük gururumuzdur. Kullanılan
makine ekipmanları en iyi materyal ve markalardan seçilmektedir. Makineler üzerinde maksimum, minimum kesim boyu, dijital
boy, ayarlama farklı testere çapı vb. taleplerinize de karşılayabilmektedir.
Pazar ve teknoloji liderliğindeki odak noktamız her zaman mümkün olan en düşük enerji tüketimi ile en yüksek üretkenliktir. Bu
başarı, birçok yeniliğe, patente ve profosyonel ekibimizin özverili çalışmalarına dayanmaktadır.
AHC Makine yönetim kurulu, şirketi büyük başarı ile yönetmektedir.

Investment For Tomorrows

We are progressing firm to being a world-wide active, enterprise with decades of experience. Since the establishment of the
company we have developed, produced and distributed wooden cutting, door progress, CNC door progress, corner press, in
addition we also manufacture aluminum cutting machines for many years. We invest to offer technological machines diversity.
Our Machinery save energy, cost, our life and the production is easier.
We are based in Bursa-TURKEY and this where we produce our machinery with 3,000 square-meter factory. As long as our
machines are in service we offer world-wide service for our customers and ensure the availability of original spare parts and
upgrades/modifications are in place time to time. We make our machines for a duration of a long life. The equipment used is
chosen as the best materials and brands. We can response to your demands as the machine max./min. Cutting length, digital
lenght adjustment, diffrent saw diameter and etc
We are market and technology leader and our focus and goal is always the highest in productivity with the lowest possible energy
consumption. This success is based on many innovations and patents and on the commitment of our competent team.
AHC Machine manegment, is directing the company with great success.

SMART
EXPERT

Gövde ve Komponent Yapısı

Technical Specification / Teknik Özellikler
CNC NESTİNG PROCESSING ÇENTER

X

CNC DÜZ TABLA İŞLEME MERKEZ

RL28

LONGITUDINAL Y
RL42

Working Field

Çalışma Alanı

mm

2100

Rapid Traverse Speed

Boştaki Hız

mm/min

108

Compressed Air Connection

Hava Bağlantısı

inch

1/2

Compressed Air Required

Basınçlı Hava İhtiyacı

bar

6-7

Dust Exraction Port

Toz Emme Çıkışı

mm

Ø200

Total Machine Weight

Toplam Makine Ağırlığı

kgs

Electrical Power

Elektirik Bağlantı Yükü

kW

25

Dimensions L-W-H

Makina Ölçüleri

mm

3100

Spindle Power

İşmili Gücü

kW

9

Spindle Speed Range

Freze Devri

rpm/min

Nose Taper

İşmili Tutucu Koniği

Multi Drill Power

Çoklu delik ünitesi Gücü

kW

Vacuum Pomp

Vakum Motoru

m3/h

4500

RL28

RL42

2800

4200
108

Z
RL28

RL42

150
50

Kaynak konstrüksiyon gövde ve gezici komponentlerin, tek
adımda CNC tezgahlarda işlenmesi ile maksimum montaj
hassasiyetine ulaşılmaktadır. Böylece makinenin işleme
kalitesi arttırılmaktadır.

Robustness

The single step CNC - machining process of the Steel welded
body construction leads to higher levels of accuracy on ali
majör components of the machine-tool, running ali three axes.

6000

4200

5500

2200

24000
HSK F 63
1.8
300

300

SMART EXPERT PANEL İŞLEME UYGULAMALARI

AHC Smart Expert serisi CNC işleme merkezi, gelişen esnek üretim
modellerine uygun olarak, ahşap panel delim, motiflendirme
ve kapı işleme konularında hızlı ve yüksek üretim verimliliğini
yakalama amacı ile tasarlanmıştır.

SMART EXPERT PANEL PROCESSING APPLICATIONS

The AHC Smart Expert CNC Nesting Table Machining Çenter is
a multi-purpose wood Processing machine tool, that offers a
wide range of production possibilities for multi-boring, routing
operation for panel and doors.
A wide range of features and accessories such as auto-tool
changing electro spindles, multi-boring heads rotary ATC and tool
measuring devices contritube to the total flexibilty and rapidity of
the production

HAREKET / HASSASİYET / HIZ

Her üç eksende lineer kızaklama sistemlerinin ve
köprünün iki ayağına konumlandırılmış birbiriyle
haberleşen servo motorların, pinyon dişli-krameyer ile
beraber kullanılması sonucu hareketli ünitelerin yüksek
hassasiyetle hızlı bir biçimde çalışması sağlanmaktadır.
X ve Y eksenlerine 108m/dk’ya ulaşan hız.

TRAVERSE/ACCURACY/RAPIDITY

The use of linear guide ways in ali three axes and
feedbacking double servo motors on the two sides
of the bridge within a collaboration of rack and pinion
system drive the complete machining elements in an
outstanding level of accuracy and rapidity

www.ahcmakine.com
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FREZE ÜNİTESİ & ÇOKLU DELİK ÜNİTESİ / A.T.C.
•
•

9 kW 24000 rpm Electro Spindle HSD
Köprü üzerine konumlandırılmış 8’li gezer takım
değiştirme ünitesi. (Magazine)
Takım Ölçme Probu.
9 Ad. Dikey Mandrel
2+2 Ad. Yatay Mandrel (Y Ekseni)
1+1 Ad. Yatay Delik (X Ekseni)

•
•
•
•

• Kanal Testeresi (Y Ekseni)
ROUTING & MULTI BORING / A.T.C.
•
•
•
•
•
•
•

9 kW 24000 rpm. Elektro Spindles HSD
8 Unit Rotary ATC.
Tool Measuring Probe Switch
No. 9 Vertical Spindles
No. 2+2 Horizontal Spindles (Y Axis)
No. 1 +1 Horizontal Spindles (X Axis)
Groovng Saw (Y Axis)

YAZILIM

•Freze yazılımı
•Çoklu delik yazılımı •AlphaCam 3D Yazılımı
•DXF Dosyalarını AlphaCam ile kullanabilme olanağı

SOFTWARE

•Power Milling Software •Power Multi Boring Software
•AlphaCam 3D Software •DXF Data Import with AlphaCam

6
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GÜVENLİK ELEMANLARI
•
•

Işık Bariyeri (opsiyonel)
Güvenlik Halısı (opsiyonel)

AKSESUARLAR
•
•
•
•
•
•

300 m3 Vakum Motoru
Merkezi Otomatik Yağlama Sistemi
Tek operasyonda işlenmiş alüminyum tabla
8’li Döner takım değiştirme ünitesi
Yükleme ve Boşaltma Üniteleri (opsiyonel)
CE uyumlu işletim sistemi

SAFETY ELEMENTS
•
•

Light Barrier (optional)
Safety Mat (optional)

ACCESSORIES
•
•
•
•
•
•

300 m3 vacum motor
Central Automatic Lubrication System
Aluminium Table which processed in a single work cycle
8 unit Rotary ATC
Loading and Unloading Units (optional)
CE Complimant Operating System

www.ahcmakine.com
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DM1000 CNC

DM
1000 CNC

DM1000 CNC, alttan çoklu delik makinesidir. Modüler mobilyaların
üretiminde kullanılmaktadır. 15+1 çoklu delik ünitesine sahip makine
delme menteşe yeri açma arkalık kanalı açma, minifix, raf delikleri, vb. işlemleri lazerli ölçüm sayesinde seri ve hassas olarak tamamlamaktadır.
Kolay ve kullanışlı arayüze sahip olmakla birlikte uzaktan erişim ile işlemleri vakit kaybı olmadan tamamlamaktadır. Bunlara ek, opsiyonel olarak
sunulan Spindle motor ile CNC desen işlemleri ve freze uygulamalarını hızlıca yapabilmektedir.
DM1000 CNC
DM1000 CNC machine is a drilling machine from bottom.
It use for modular furniture companies. The machine has 15+1 multi drilling unit makes; drilling, open hinge place, back canal, minifix drilling, self
drilling etc. With laser measurement it does operation serial and precision. With Easy to use interface the operations done without worst time. In
addition, with the optional spindle motor it makes also CNC design operations and milling serially.
8
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DM 1000 CNC Teknik Özellikler
• Servo kontrolü X,Y ve Z ekseni
• 2 adet pnömatik dikey sıkma ünitesi
• TPA Otomasyon sistemi
• Panelin 5 tarafını işleyebilen delici ünite
• 9 adet dikey delici
• 2+2 adet X yönlü delici
• 1 +1 adet Y yönlü delici
• Kanal açma frezesi
• Manuel yağlama ünitesi
• Parça giriş ve çıkış bölümlerinde rulolu
taşıyıcı tabla

DM 1000 CNC Technical Features
• Servo controlled X, Y and Z axis
• 2 pes pneumatic vertical damping unit
• TPA coutrol unit
• Capability to process 5 sides of panel with;
• 9 pes of vertical boring spindles
• 2+2 pes. of X direetion horizontal spindles
• 1+1 pce. ofY direetion horizontal spindle
grooving saw
• Manual lubrication system
• Roller table on both sides

ÇALIŞMA SİSTEMİ
• Pnömatik referans noktası
• Dikey sıkma üniteleri
• Sınırsız parça boyu (X ekseni)
• Manuel hareketli parça yan dayama bloğu
• Toz emme ön hazırlığı
• CE setifikalı tasarım
• Güçlü gövde yapısı
• Tüm eksenlerde görev yapan yağlama
ünitesi

WORKING SYSTEM
• Pneumatic control reference point
• Vertical damping units
• Limitless panel length
• Manual traverse side aligner
• Dust extraction preparation on axis Y.
• CE complimant
• Robust body desing

ESNEKLİK
DM 1000 CNC Serisi, hızlı, hassas ve esnek üretim odaklı tasarıma sahip,
3 eksen servo kontrollü panel delik makinesidir.
Değişken panel ve delik ölçülerine geçişte zaman kaybını sıfıra indiren
çalışma sistemine sahiptir.

Kontrol Sistemi

Control System

NC

Kontrol Edilen Eksen Sayısı

Number Of Controlled Axis

3

Dikey Delici Ünite Sayısı

Number of Vertical Spindles

Ad/Pcs

9

Yatay Delici Ünite Sayısı

Number of Horizontal
Spindles

Ad/Pcs

2+2

(Yan / Yatay Delici Ünite Sayısı)

Number of Lateral Spindles

Ad/Pce

1+1

Kanal Açma Testere

Number of Grooving Saw

Min. Panel ölçüsü (X,Y,Z)

Min.Panel Size (X,Y,Z)

mm

X:300, Y:120, Z:10

1

Maks. Panel ölçüsü (X,Y,Z)

Max.Panel Size (X,Y,Z)

mm

X:Sonsuz/No
limit, Y:1000, Z:50

Panel Besleme Hızı

Panel Feeding Speed

mt/min

30

Panel Besleme Hızı (Kanal Açma)

Panel Feeding Speed
(Grooving)

mt/min

12

Delici Ünite Deviri

Spindle Rotation Speed

rpm

4500

Ağırlık

Weight

Kgs

800

Dı Ölçüler

Dimensions (W,L,H)

mm

1553x2043x1415

Toz Emme Çıkışı

Diameter of Dust Extraction

mm

100

Maks. Delme Derinliği

Max Boring Depth

mm

50

Motor Gücü

Motor Power

kW

1,5

FLEXIBILITY
The DM 1000 CNC Series is exceptionally versatile NC Panel Boring
Centre designed with maximum flexibility for extensive customisation to
provide specific panel boring concepts. Servo controlled X, Y and Z axes
maximizes the boring precision with mini mum set-up times for different
boring plans.

www.ahcmakine.com
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DM
2000 CNC
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DM 2000 CNC, üstten çoklu makinesidir. Modüler mobilya seri üretim yapan firmaların iş hacmini büyütme ve işletmenin üretim kapasitesini arttırmak
üzere tasarlanmıştır. 15+1 çoklu delik ünitesine sahip makine delme menteşe yeri açma arkalık kanalı açma, minifix, raf delikleri, vb. işlemleri
lazerli ölçüm sayesinde seri ve hassas olarak tamamlamaktadır. Kolay ve kullanışlı arayüze sahip olmakla birlikte uzaktan erişim ile işletmeleri
vakit kaybı olmadan tamamlamaktadır. Bunlara ek, opsiyonel olarak sunulan Spindle motor ile CNC desen işlemleri ve freze uygulamalarını hızlıca
yapabilmektedir.
DM 2000 CNC, is a multi drilling from top. The machine designed for the company which makes modular serially furniture. The machine has 15+1
multi drilling unit makes; drilling, open hinge place, back canal, minifix drilling, self drilling etc. withlaser measurement it does operation serial and
precision. With Easy to use interface the operations done without worst time. In addition, with the optional spindle motor it makes also CNC design
operations and milling serially.

Technical Specification / Teknik Özellikler

ÇALIŞMA SİSTEMİ

Kontrol Sistemi

Control System

NC

Kontrol edilen eksen sayısı

Number of contrelled axis

3

•
•
•
•
•
•
•
•

Dikey delici ünite sayısı

Number of vertical spindles

Ad/Pcs

9

Yatay delici ünite sayısı

Number of horizontal spindles

Ad/Pcs

2+2

Ad/Pcs

1+1

Pnömatik Referans Noktası
Otomatik pozisyonlanan parça sıkma pozisyonları
Sınırsız parça boyu
Delme işlemlerinin üstten uygulanması
Güçlü gövde yapısı
Parça giriş kısmında hava yüzdürmeli tabla
Parça çıkış kısmında rulolu taşıyıcı tabla
Tüm eksenlerde görev yapan yağlama ünitesi.

Yan-Yatay delici Ünite sayısı

Number of lateral spindles

Kanal açma testere

Number of grooving saw

Min. Panel ölçüsü

Min. Panel size

mm

X:120 Y:200Z:10

Maks. Panel ölçüsü

Max. Panel size

mm

Y:sonsuz No limit
x:1300 Z:60

Panel besleme hızı

Panel feeding speed

mt/min

30

WORKING SYSTEM

Panel besleme hıo (Kanal
Açma)

Panel feeding spead (Grooving)

mt/min

12

•
•
•
•
•
•
•
•

Delici ünite devri

Spindle rotation spead

rpm

4500

Ağırlık

Weight

kg

2050

Pneumatic control reference point
Automatically positioning parts damping posıtions
Limitless panel length
Top application of drilling operations
Robust body desing
Air floating table at login miter
Roller table at output miter
Lubrication system for ali axes

1

Dış ölçüler

Dimensions

mm

2650x5770x2030

Toz emme çıkışı

Diemeter of Dust Extaction

mm

100

Maks. delme derinliği

Max. boring depth

mm

100

Delici ünite motor gücü

Drilling Unit motor power

kw

1,5

Freze motor gücü

Routing motor power

kw

4.5

Freze motor devri

Routing motor rotation spead

rpm

18000

www.ahcmakine.com
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DOOR
EXPERT LOCK
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DOOR EXPERT LOCK Presten çıkan kapı panelini vakumlu tutucular ile
sabitlemekte ve dokunmatik panelden girilen ölçülere göre lambalı veya
düz olarak hassas biçimde kenarlarını keserek ebatlamaktadır. Bunlara
ek olarak kapıda kilit ve kol yeri açmaktadır. Tek kapı için operasyonun
tamamlanması 2,30 dk sürmektedir.
DOOR EXPERT LOCK PLUS modelinde ebatlamaya ek olarak
kenarlarını kesici bıçak/zımpara topu ile geçerek zımparalama işlemini
tamamlar. Makine ebatlama veya kilit kol yeri açma işlemleri bağımsız
yapabilmektedir. Yağlama sistemine sahip linear kızak ünitesiyle kolayca
hareket edebilmektedir.

DOOR EXPERT LOCK pressed door panel fix with vacuum table then
adjust dimensions by digital control touchpanel and it cuts the each miter
as entered, as rabet or straight either. İn addition the machine öpen lock
and handle place.
DOOR EXPERT LOCK PLUS model addition to door expert lock model it
has emery for finising operation. The machine moves on lineer easily
which has lubrication system. DOOR EXPERT PLUS model addition to door
expert model it has finising emery blade or emery leaf bali for operation.
The machine is able sizing and lock öpen hole operataion one by one

Technical Specification / Teknik Özellikler
Saw Diameter

Testere Çapı

Ø300 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

4200 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

4/5,5 kw

Min Max. Cutting Lenght

Min. Maks.Kesim Boyu

1750-2200 mm

Min. Max. Cutting Widht

Min. Maks.Kesim Eni

600-1000 mm

Max. Cutting Height

Maks.Kesim Yüksekliği

50 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

2300x4550x1900mm

Weight

Ağırlık

1500 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

2,30min.

www.ahcmakine.com
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DOOR
EXPERT
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DOOR EXPERT modeli kapı kenarlarını otomatik keserek ebatlama
işlemini yapmaktadır.
DOOR EXPERT Presten çıkan kapı panelini vakumlu tutucular ile
sabitlemekte ve dokunmatik kontrol panelinden girilen ölçülere
göre lambalı veya düz olarak hassas biçimde kenarlarını keserek
ebatlamaktadır.
DOOR EXPERT PLUS modelinde ise ebatlamaya ek olarak kenarlarını
kesici bıçak/zımpara top ile geçerek zımparalama işlemini tamamlar.
Makine vakumlu tutucular ile parçayı emniyetlice sabitlemektedir.
Lineer kızak ünitesiyle kolayca hareket edebilmekte ve yağlama
sisteminede sahiptir. Dokunmatik kontrol paneli ile kolaylıkla en boy
ayarları yapılabilmektedir.

Technical Specification / Teknik Özellikler
Saw Diameter

Testere Çapı

Ø300 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

4200 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

5/5,5 kw

Min Max. Cutting Lenght

Min. Maks.Kesim Boyu

1750-2200 mm

Min. Max. Cutting Widht

Min. Maks.Kesim Eni

600-1000 mm

Max. Cutting Height

Maks.Kesim Yüksekliği

50 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

2300x4550x1900mm

Weight

Ağırlık

1200 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

2 min.

DOOR EXPERT model automaticly cuts each miter then sizing the door panel.
DOOR EXPERT pressed door panel fix with vacuum table then adjust dimensions,
by digital control touchpanel and it cuts the each miter as entered, as rabet
or straight either. DOOR EXPERT PLUS model addition to door expert model it
has finising emery blade or emery leaf bali for operation. The Machine vacuum
fixing system tor damping the item safely. The machine moves on lineer easily
which has lubrication system. With Touch control panel very simple to adjust
dimensions.

www.ahcmakine.com
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LOCK
EXPERT 200
Technical Specification / Teknik Özellikler

LE 200

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

18000 rpm

Spindle Motor Power

Spindle Motor Gücü

3 kw

Min Max. Work Lenght

Min.Maks. İşleme Boyu

600x1000 mm

Voltage

Voltaj

380 V

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

1100-2100-1700mm

Weight

Ağırlık

560 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

15 sec.

LOCK EXPERT 200 Kapı kasası ve kapı menteşe kilit ve kol yeri açma
makinesi.

OPEN EXPERT 200 Door frame and door panel, hinge, lock and handle
place öpen, machine.

LOCK EXPERT 200 makinesi kapı kilit yeri, kapı ve kasa menteşesi, kasa
kilit karşılığı açmaktadır. Bütün işlemleri tek bir yerde seri ve pratik bir
şekilde tamamlayarak zaman ve işçilikten tasarruf ederek işletmeye
kazanç sağlamaktadır. Operasyon tamamlama süresi 17saniyedir.

LOCK EXPERT 200 machine opens hole for door lock, door frame hinge,
door hinge and also door handle hole. Doing ali the Processing in same
machine with shorter time and low labor cost so it save expenses. The one
Processing time is 17 sec.

16
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LOCK
EXPERT 500
Technical Specification / Teknik Özellikler

LOCK EXPERT 500 Otomatik kapı kilit ve menteşe yeri açma makinesi.
Ahşap kapıların kilit, kol, menteşe yerlerini otomatik veya her bir operasyonda
ayrı ayrı çalıştırılarak seri bir şekilde çalışması için tasarlanmıştır. Pnömatik
sıkma sistemi ile parçalar emniyetlice sabitlenmektedir. Düz veya lambalı
arasında kilit merkez ölçüsü otomatik ayarlanmaktadır. Tüm işlemleri
tek bir makinede yaparak işletmenin daha verimli ve hızlı ilerlemesine
yardımcı olmaktadır. Menteşe yeri açma ünitesi ve kasa kilit karşılığı açma
ünitesi opsiyoneldir.

LE 500

Kesici Motor devri

Cutting Motor rpm

18000 rpm.

Spindle Motor Gücü

Spindle Motor Power

3 kw.

Min.Maks. Çalışma Boyu

Min Max. Work Lenght

600-1000 mm

Voltaj

Voltage

380 V.

En-Boy-Yükseklik

Width-Lenght-Height

1500x2600x1600mm

Ağırlık

Weight

800 kg.

FRAME EXPERT 500 The machine opens door lock, hinge and handle hole
to montage automatically.
FRAME EXPERT 500 designed to öpen door lock, handle and hinge place
automatically or each operation works one by one. The machine fix the items
with air oparated system safely. The machine works serially, automatically
so it makes the enterprice progress quickly and effectively. Lock centre
measure adjust automatically for the. Straight door frame or rabbet door
frame. Hinge place öpen unit frame lock place rabbet place are optional.

www.ahcmakine.com
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FRAME
EXPERT 300
Technical Specification / Teknik Özellikler

FRAME EXPERT 300 Otomatik Kapı kasası ebatlama ve biçimlendirme
makinesi.
FRAME EXPERT 300 Kapı kasasında lamba, fitil, pervaz yerleri acma
ebatlama zımplaralama işlemini tek seferde yapar. Lineer kızak ünitesiyle
kolayca hareket edebilmekte ve bu ünite yağlama sisteminede sahiptir.
Operasyon süresi 17sn/mt’dir. Ebatlanacak genişlik manuel ayarlanır. Fitil
ve lamba yükseklikleri manuel olarak ayarlanabilmektedir. Üst yatay baskı
ünitesi ile kasa profili emniyetlice sabitlenmektedir.

18
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FE 300

Kasa Min.Maks.Kesim Eni

Max. Frame Cutting Widht

100-400 mm

Maks.Kesim Yüksekliği

Max. Cutting High

30-80 mm

Voltaj

Voltage

380 V 50 hz.

En-Boy-Yükseklik

Width-Lenght-Height

1500-5200-1600mm

Ağırlık

Weight

1250 kg

Tek parça için çalışma süresi

Progress Time For One Part

17 sec.

Kesici Motor devri

Cutting Motor rpm

3000 rpm.

Kesici Motor Gücü

Cutting Motor Power

4 kw.

FRAME EXPERT 300 Automatic Door frame sizing and former machine.
FRAME EXPERT 300 Door panel sizing and öpen rabbet place, rubber seal
place and sili place, in addition makes emery in the final. The machine
moves on lineer easily which has lubrication system. The Processing time
for the 1 meter is 17 sec. Sizing adjusment is manuel. Seal rubber height
and rabbet height can adjust manuelly. With upper holder unit door frame
fix safely.

Technical Specification / Teknik Özellikler

CORNER PRESS

DOUBLE CORNER
PRESS

Min.Clamping Capacity

Min. Birleştirme Kapasitesi

140-140 mm

140x140mm

Max.Clamping Capacity

Maks. Birleştirme Kapasitesi

800x1000x3200mm

800x1000x1400/2600mm

Max.Profile Height

Maks. Profil Yüksekliği

50 mm.

50 mm.

Width - Lenght - Height

En - Boy - Yükseklik

800x1000x3200mm

1750x4250x1100mm

Weight

Ağırlık

550 kg

950 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

10-15 sec.

10-15 sec.

DOUBLE
CORNER PRESS

CORNER PRESS Pnömatik köşe birleştirme presi.

CORNER PRESS Air operated corner damping press.

Ahşap malzemeleri kavela delik delme işlemi sonrası 45 ve 90 derecelik
açılarla tüm köşeleri tek operasyonda birleştirmek için tasarlanmıştır. Bir
operasyon yaklaşık 10-15sn kadar sürmektedir. Bu durum tercih edilen
yapıştırıcının kuruma zamanıyla orantılıdır. Sıkıştırma grupları pnömatik
(otomatik) hareket sistemine sahiptir. Lineer kızak ünitesiyle kolayca
hareket edebilmekte ve bu ünite yağlama sisteminede sahiptir. Parça
boyutu hassas ölçü cetveli ile kolayca ve hatasız ayarlanabilmektedir.

The machine designed for damping wooden frame in one operation. The
operation takes 10-15 sec. depend on using glue. Clamping group has air
operated system. The damping group moves on lineer which has lubrication
system. Frame dimensions easiy and zero adjustment with precision ruler.
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WOOD EXPERT 200 Otomatik çift taraflı 45 derece ahşap köşe kesim ve
kırlangıç zıvana açma makinası.
WOOD EXPERT 200 Ahşap profilleri seri olarak 45 derecelik açılarda çift
taraflı köşe kesimi ve kırlangıç zıvana yerlerini açmak üzere tasarlanmıştır.
Bir operasyon yaklaşık 10-15sn kadar sürmektedir. Makine baskı tutucular
ile parçayı emniyetlice sabitlemektedir. Kesici testere ve delici ünite pnömatik
(otomatik) hareketlidir. Parça boyutu hassas ölçü cetveli ile kolayca ve hatasız
ayarlanabilmektedir. Sol kesim grubu sabit, sağ kesim grubu hareketlidir.
Hareketli grup, yağlama ünitesine sahip Lineer kızaklar ile kolayca hareket
edebilmektedir.

Technical Specification / Teknik Özellikler

WOOD EXPERT 200 Automatic double miter 45 degree wooden cutting and
öpen mortise for connection edges.
WOOD EXPERT 200 designed to cut serial 45 degree wooden profile and öpen
mortise to connect edges. The Processing takes 10-15 sec. The Machine has
air operated system for damping the item safely. The cutting saw and drilling
unit moves with air-operated system. Profile dimensions easiy and zero
adjustment with precision ruler. Left cutting group is fixed and right one is
movable on lineer. The cutting group moves on lineer which has lubrication
system.

WE 200

Saw Diameter

Testere Çapı

Ø200

Mortise Line Router

Kırlangıç Kanal Frezesi

4 adet/pes.

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.RM

Kesici Testere Devri

5000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

0,55 KW

Min Max. Cutting Lenght

Min. Maks. Kesim Boyu

200-2100 mm

Max. Cutting Widht

Maks.Kesim Eni

60 mm

Max. Cutting Height

Maks.Kesim Yüksekliği

40 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

800-2900-1500mm

Weight

Ağırlık

330 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

10-15sec.
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WOOD EXPERT 300 Otomatik çift taraflı 45-90 derece aralığında ahşap
köşe kesim ve kırlangıç zıvana açma makinası. İsteğe bağlı olarak kırlangıç
zıvana açma veya kavela delik delme işlemlerini yapmaktadır.
WOOD EXPERT 300 Ahşap profilleri seri olarak 45-90 derece aralığında
genel olarak pervaz kesim amacıyla tasarlanmıştır. Opsiyonel olarak
kırlangıç zıvana yeri veya kavela deliği açmaktadır. Bir operasyon yaklaşık
10-15sn kadar sürmektedir. Makine baskı tutucular ile parçayı emniyetlice
sabitlemektedir. Kesici testere ve delici ünite pnömatik (otomatik)
hareketlidir. Parça boyutu hassas ölçü cetveli ile kolayca ve hatasız
ayarlanabilmektedir. Sol kesim grubu sabit, sağ kesim grubu hareketlidir.
Hareketli grup, yağlama ünitesine sahip Lineer kızaklar ile kolayca hareket
edebilmektedir.

WOOD EXPERT 300 Automatic double miter between 45 to 90 degree
wooden cutting machine. Automatic double miter between 45 to 90 degree
wooden cutting machine.
WOOD EXPERT 300 designed to cut serial between 45-90 degree wooden
profile Usually it use for sili cutting. As optional it works for opening
Dowel router or dovetail tenon either. The Processing takes 10-15 sec. The
Machine has air operated system for damping the item safely. The cutting
saw and drilling unit moves with air-operated system. Profile dimensions
easiy and zero adjustment with precision ruler. Left cutting group is fixed
and right one is movable on lineer. The cutting group moves on lineer
which has lubrication system .

Technical Specification / Teknik Özellikler

WE 300

Saw Diameter

Testere Çapı

Ø300 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

5000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

1.1 KW

Min Max. Cutting Lenght

Min. Maks. Kesim Boyu

370-2400 mm

Max. Cutting Widht

Maks.Kesim Eni

120 mm

Max. Cutting Height

Maks.Kesim Yüksekliği

50 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

1000-3400-1600mm

Weight

Ağırlık

465 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

10-15sec.
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WOOD EXPERT 400 Otomatik çift taraflı 45 veya 90 derece arası ahşap kapı
kasa kesim ve bağlantı deliklerini açma makinesi.
WOOD EXPERT 400 Ahşap kapı kasa profilleri seri olarak çift 45 veya
90 derece kesim yapmak ve köşe bağlantı deliklerini otomatik açmak
için tasarlanmıştır. Sol kesim grubu sabit sağ kesim grubu hareketlidir.
Makine baskı tutucular ile parçayı emniyetlice sabitlemektedir. Sağ ünite
mekanik sabitleme sayesinde kesimlerde kolaylık sağlamaktadır. Bir
operasyon yaklaşık 10-15sn kadar sürmektedir. Kesici testere ve delici
grup pnömatik (otomatik) hareketlidir. Parça boyutu hassas ölçü cetveli
ile kolayca ve hatasız ayarlanabilmektedir.Lineer kızak ünitesiyle kolayca
hareket edebilmekte ve bu ünite yağlama sisteminede sahiptir.

Technical Specification / Teknik Özellikler

WOOD EXPERT 400 Automatic double miter 45-90 degree wooden door
frame cutting and drilling. Automatic double miter 45-90 degree wooden
door frame cutting and drilling for the corner connection.
WOOD EXPERT 400 designed to cut 45-90 degree wooden dooor frame
and drilling for the corner connection. Left cutting group is fixed and
right one is movable on lineer. The Machine has air operated system for
damping the item safely. Right unit has a mechanic fix system therfore
it provide easiy cutting. The Processing takes 10-15 sec. The cutting saw
group moves with air-operated system. Profile dimensions easiy and zero
adjustment with precision ruler. The cutting group moves on lineer which
has lubrication system.

WE 400

Saw Diameter

Testere Çapı

Ø400 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

4000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

3 kw

Drilling Motor Power

Delici Motor Gücü

0,75 kw

Min. Max. Cutting Lenght

Maks. Kesim Boyu

670x2800 mm

Min. Max. Cutting Lenght

Maks. Kesim Boyu

260x60 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

1500x3900x1500mm

Weight

Ağırlık

1200 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

10-15 sec.
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WOOD EXPERT 500 Ahşap kapı kasa profillerini seri olarak çift 45 veya
90 derece kesim yapmak ve köşe bağlantı deliklerini otomatik açmak
için tasarlanmıştır.
WOOD EXPERT 500 Parça kesim boyu dijital kontrol paneli ile otomatik
olarak kolayca ayarlanmaktadır. Sol kesim ünitesi sabit sağ kesim ünitesi
hareketlidir. Yatay ve dikey pnömatik yöntem ile parçayı emniyetlice
sabitlemektedir. Bir operasyon yaklaşık 10-15sn kadar sürmektedir.
Kesici testere ve delici ünite pnömatik (otomatik) hareketlidir.
Lineer kızak ünitesiyle kolayca hareket edebilmekte ve bu ünite
yağlama sisteminede sahiptir.

Technical Specification / Teknik Özellikler

WE 500

Saw Diameter

Testere Çapı

Ø500 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

4000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

3 kw

Drilling Motor Power

Delici Motor Gücü

0,75 kw

Min. Max. Cutting Lenght

Min. Maks. Kesim Boyu

670x2800 mm

Max. Cutting Length-Width

Maks. Kesim Kesiti

240x110 mm

Max. Cutting Length-Width

Maks. Kesim Kesiti

310x100 mm

Max. Cutting Length-Width

Maks. Kesim Kesiti

420x50 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

1800-3900-1600mm

Weight

Ağırlık

1200 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

10-15 sec.

WOOD EXPERT 500 Automatic double miter 45 and 90 degree wooden door
frame cutting and drilling for the corner connection.
Item cutting length adjust easily with digital controller. Left cutting group is fixed
and right one is movable on lineer. The machine fix the items with air oparated
system as horizantal and vertical The Processing takes 10-15 sec. The cutting
Saw and Drilling group move with air-operated system.The cutting group moves
on lineer which has lubrication system.
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WOOD EXPERT 200 SINGLE Otomatik tek taraflı 45 derece ahşap köşe
kesim ve zıvana açma makinesi.
WOOD EXPERT 200 SINGLE Ahşap profilleri seri olarak 45 derecelik açıda
köşe kesimini yaparak zıvana yerlerini açmak üzere tasarlanmıştır. Bir
operasyon yaklaşık 10-15 sn kadar sürmektedir. Makine pnömatik baskı
tutucular ile parçayı emniyetlice sabitlemektedir. Kesici testere ve delici
ünite pnömatik (otomatik) hareketlidir. Parça boyutu hassas ölçü cetveli
ile kolayca ve hatasız ayarlanabilmektedir.

WOOD EXPERT 200 SINGLE Automatic one corner 45 degree wooden
cutting and öpen mortise to connect edges. WOOD EXPERT 200 SINGLE
designed to cut 45 degree the corners and öpen mortise to connect edges.
The Processing takes 10-15 sec. The Machine has air operated system
for damping the item safely. The cutting saw and drilling unit moves with
air-operated system. Profile dimensions easily and zero adjustment with
precision ruler.

Technical Specification / Teknik Özellikler

WE 200 SINGLE

Saw Diameter

Testere Çapı

Ø200 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

4500 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

5000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

1,1 kw

Max. Cutting Widht

Maks.Kesim Eni

60 mm

Max. Cutting Height

Maks.Kesim Yüksekliği

40 mm

Voltage

Voltaj

220 / 380 V

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

1100-760-750mm

Weight

Ağırlık

85 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

10-15 sec.
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ALU EXPERT 200 Otomatik çift taraflı 45 derece Alüminyum ve
PVC köşe kesim ve köşe bağlantı deliklerini açma makinesi.
ALU EXPERT 200 Alüminyum ve PVC profilleri seri olarak
çift 45 derecelik açıda kesimi ve bağlantı deliklerini açmak
için tasarlanmıştır. Bir operasyon yaklaşık 10-15sn kadar
sürmektedir. Makine baskı tutucular ile parçayı emniyetlice
sabitlemektedir. Kesici testere ve delici ünite pnömatik (otomatik)
hareketlidir. Parça boyutu hassas ölçü cetveli ile kolayca ve
hatasız ayarlanabilmektedir. Sol kesim grubu sabit, sağ kesim
grubu hareketlidir. Harekli grup, yağlama ünitesine sahip lineer
kızaklar ile kolayca hareket edebilmektedir. Otomatik testere
soğutma sistemi vardır.
Technical Specification / Teknik Özellikler
Saw Diameter

ALU EXPERT 300 Automatic double miter 45 degree corner
aluminium and pvc cutting and drill for connection the edges.
ALU EXPERT 300 designed to cut serial 45 degree wooden,
aluminium profile and PVC and drilling the corner connection.
The progress takes 10-15 sec. The Machine has air operated
system for damping the item safely. The cutting saw and drilling
unit moves with air-operated system. Profile dimensions easiy
and zero adjustment with precision ruler. Left cutting group is
fixed and right one is movable on lineer. The cutting group moves
on lineer which has lubrication system. The machine has self
cooling system.

Testere Çapı

AE 200
Ø200 mm

The machine has self cooling system Delici matkap çapı

4,4 mm

Cutting Motor R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

5000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

1.1 KW

Drilling Motor R.P.M

Delici Motor Devri

3000 rpm

Drilling Motor Power

Delici Motor Gücü

0,25 kw

Min Max. Cutting Lenght

Delici Motor Gücü

200-2100 mm

Max. Cutting Widht

Maks. Kesim Eni

60 mm

Max. Cutting Height

Maks.Kesim Yüksekliği

40 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

800-2900-1500mm

Weight

Ağırlık

330 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

10-15sec.
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ALU EXPERT 300 Alüminyum ve PVC profilleri çift taraflı seri olarak 45 ile
90 derece arasında kesim yapmak için tasarlanmıştır.
ALU EXPERT 300 Makine baskı tutucular ile parçayı emniyetlice
sabitlemektedir. Bir operasyon yaklaşık 5 sn kadar sürmektedir. Kesici
testere pnömatik (otomatik) hareketlidir. Parça boyutu hassas ölçü cetveli
ile kolayca ve hatasız ayarlanabilmektedir. Sol kesim grubu sabit, sağ
kesim grubu hareketlidir. Hareketli grup, yağlama ünitesine sahip Lineer
kızaklar ile kolayca hareket edebilmektedir. Otomatik testere soğutma
sistemi vardır.

ALU EXPERT 300 Automatic, double miter between 45 to 90 degree
aluminium and PVC cutting machine.
ALU EXPERT 300 The Machine has air operated system for damping the
item safely. The Processing takes 5 seconds. The cutting saw group moves
with air-operated system. Profile dimensions easiy and zero adjustment
with precision ruler. Left cutting group is fixed and right one is movable on
lineer. The cutting group moves on lineer which has lubrication system.
The machine has self cooling system.

Technical Specification / Teknik Özellikler

AE 300

Saw Diameter

Testere Çapı

Ø300 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

5000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

1,1 kw

Min. Max. Cutting Lenght

Maks. Kesim Boyu

370x2400 mm

Max. Cutting Widht

Maks.Kesim Eni

120 mm

Max. Cutting Height

Maks.Kesim Yüksekliği

50 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

1000x3450x1600mm

Weight

Ağırlık

465 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

5 sec.
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ALU EXPERT 400 Otomatik çift taraflı 45 veya 90 derece alüminyum ve pvc
kesim makinesi.
ALU EXPERT 400 alüminyum ve pvc profilleri seri olarak çift 45 veya
90 derece kesim yapmak için tasarlanmıştır. Sol kesim grubu sabit sağ
kesim grubu hareketlidir. Makine baskı tutucular ile parçayı emniyetlice
sabitlemektedir. Sağ grup mekanik sabitleme sayesinde kesimlerde
kolaylık sağlamaktadır. Bir operasyon yaklaşık 7sn kadar sürmektedir.
Kesici testereler pnömatik (otomatik) hareketlidir. Parça boyutu hassas
ölçü cetveli ile kolayca ve hatasız ayarlanabilmektedir. Lineer kızak
ünitesiyle kolayca hareket edebilmekte ve bu ünite yağlama sisteminede
sahiptir. Otomatik testere soğutma sistemi vardır.

ALU EXPERT 400 Automatic double miter 45 and 90 degree aluminium pvc
cutting machine.
ALU EXPERT 400 designed to cut 45 and 90 degree aluminium and pvc
profile. Left cutting group is fixed and right one is movable on lineer. The
Machine has air operated system for damping the item safely. Right gorup
has a mechanic fix system therfore it provide easiy cutting. The Processing
takes 7 sec. The cutting saw group moves with air-operated system. Profile
dimensions easiy and zero adjustment with precision ruler. The cutting
group move on lineer which has lubrication system. The machine has self
cooling system.

Technical Specification / Teknik Özellikler

WE 200 SINGLE

Saw Diameter

Testere Çapı

Ø400 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

4000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

3 kw

Min. Max. Cutting Lenght

Maks. Kesim Boyu

670x2800 mm

Min. Max. Cutting Lenght

Maks. Kesit

260x60 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

1500x3900x1500mm

Weight

Ağırlık

1100 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

7 sec.
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ALU EXPERT 500 alüminyum ve pvc profilleri seri olarak çift 45 veya 90
derece arasında kesim yapmak için tasarlanmıştır.
Parça kesim boyu dijital kontrol paneli ile otomatik olarak kolayca
ayarlanmaktadır. Sol kesim ünitesi sabit, sağ kesim ünitesi hareketlidir.
Yatay ve dikey olarak parçaları pnömatik tutucularla emniyetlice
sabitlemektedir. Bir operasyon yaklaşık 7 sn. kadar sürmektedir. Kesici
testereler pnömatik (otomatik) hareketlidir. Lineer kızak ünitesiyle
kolayca hareket edebilmekte ve bu ünite yağlama sisteminede sahiptir.
Otomatik testere soğutma sistemi vardır.

Technical Specification / Teknik Özellikler

AE 500

Saw Diameter

Testere Çapı

Ø500 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

3000 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

4000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

3 kw

Min. Max. Cutting Lenght

Min. Maks. Kesim Boyu

670x2800 mm

Min. Max. Cutting Lenght

Maks. Kesim Boyu

240x110 mm

Min. Max. Cutting Lenght

Maks. Kesim Boyu

420x50 mm

Voltage

Voltaj

380 V 50 hz

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

1800x3900x1600mm

Weight

Ağırlık

1100 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

7 sec.

ALU EXPERT 500 designed Automatic double miter 45 and 90 degree aluminium
and pvc cutting.
Item cutting length adjust easily with digital controller. Left cutting group is fixed
and right one is movable on lineer. The machine fix the items with air oparated
system as horizantal and vertical safely. The Processing takes 7 sec. The cutting
Saw moves with air-operated system. The cutting group moves on lineer which
has lubrication system. The machine has self cooling system.
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ALU EXPERT 200 SINGLE Otomatik tek taraflı 45 derece Alüminyum
köşe kesim makinesi
ALU EXPERT 200 SINGLE alüminyum ve pvc profilleri seri olarak
45 derecelik açıda köşe kesimi yapmak üzere tasarlanmıştır. Bir
operasyon yaklaşık 5 saniye sürmektedir. Makine pnömatik baskı
tutucular ile parçayı emniyetlice sabitlemektedir. Kesici testereler
pnömatik (otomatik) hareketlidir. Parça boyutu hassas ölçü cetveli
ile kolayca ve hatasız ayarlanabilmektedir. Otomatik testere soğutma
sistemi vardır.

Technical Specification / Teknik Özellikler

AE 200 SINGLE

Saw Diameter

Testere Çapı

Ø200 mm

Cutting R.P.M

Kesici Motor Devri

4500 rpm

Cutting Saw R.P.M

Kesici Testere Devri

5000 rpm

Cutting Motor Power

Kesici Motor Gücü

1,1 kw

Max. Cutting Lenght

Maks. Kesim Boyu

2150 mm

Max. Cutting Widht

Maks.Kesim Eni

60 mm

Max. Cutting Height

Maks.Kesim Yüksekliği

40 mm

Voltage

Voltaj

220 / 380 V

Width-Lenght-Height

En-Boy-Yükseklik

1100-760-750mm

Weight

Ağırlık

85 kg

Processing Time For One Part

Tek parça için çalışma süresi

5 sec.

ALU EXPERT 200 SINGLE Automatic 45 degree aluminium and pvc profile corner
cutting machine.
ALU EXPERT 200 SINGLE designed to cut serial 45 degree corners of aluminium
and pvc profile. The Processing takes 5 seconds. The Machine has air operated
system for damping the item safely. The cutting saw moves with air-operated
system. Profile dimensions easily and zero adjustment with precision ruler. The
machine has self cooling system
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