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Τα τελευταία χρόνια οι εταιρίες

μεταλλικών κατασκευών λόγω

της αυξημένης ζήτησης

μεταλλικών κτιρίων, στράφηκαν

στην αγορά αυτόματων

γραμμών κοπής και διάτρησης. 

Ο κλασικός τρόπος να κόβεις

τα δομικά υλικά σε ένα πριόνι

και μετά να κάνεις τη διάτρηση

με μαγνητικά δράπανα είναι

αρκετά χρονοβόρος και με

μεγάλο κόστος κατασκευής.

Φυσικά μία επένδυση για

αγορά αυτόματης γραμμής

κοπής διάτρησης έχει άμεση

σχέση με τη ζήτηση

κατασκευών που έχει η εταιρία

κατασκευής. Όπου η ζήτηση

είναι μεγάλη και ο χρόνος

παράδοσης είναι σημαντικός, η

αγορά μιας αυτόματης γραμμής

είναι αναγκαία. 

Τα πλεονεκτήματα χρήσης είναι

πάρα πολλά και η τεχνολογία

που εφαρμόζεται για τη

λειτουργία της γραμμής είναι

τελευταίας γενιάς.

Οι γραμμές υψηλής

παραγωγικότητας αποτελούνται
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Αυτόματες γραμμές κοπής 
και διάτρησης & πριόνια υψηλής
παραγωγικότητας



ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 
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από πριόνια όταν είναι μόνο

για κοπή και από μηχανήματα

κοπής & διάτρησης μαζί με τα

παρελκόμενά τους, όταν

πραγματοποιούν και διάτρηση. 

ΠΡΙΟΝΙΑ ΥΨΗΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΜΑΣΙΦ

ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Υπάρχουν αρκετές επιλογές για

να διαλέξεις τον ιδανικό τύπο

πριονιού. Η κατάλληλη επιλογή

γίνεται από τον πελάτη και τις

απαιτήσεις κοπής που έχει. Το

βασικότερο κριτήριο για την

σωστή επιλογή, είναι εάν τα

υλικά που κόβει είναι μασίφ

υλικά ή δοκάρια και

κοιλοδοκοί.

Μερικά από τα διαφορετικά

χαρακτηριστικά αυτών των δύο

διαφορετικών τύπων πριονιών,

αναφέρονται  παρακάτω:

Πριόνι παραγωγής για

δομικά υλικά 

• Μπορεί να κόψει με μοίρες

• Έχει μεγαλύτερες ταχύτητες

περιστροφής της κορδέλας. 

• Χρησιμοποιεί συνήθως

μικρότερο φάρδος

πριονοκορδέλα. 

• Χρησιμοποιεί λογισμικό που

επικοινωνεί με το αυτόματο

μηχάνημα της διάτρησης.

• Συνήθως χρησιμοποιεί

ψεκαστικό σύστημα 

με ψυκτικό υγρό.

Πριόνι παραγωγής για

μασίφ υλικά

• Δεν κόβει με μοίρες

• Όσο μεγαλύτερες κοπές σε

διάμετρο κάνει, τόσο

μεγαλύτερο φάρδος

πριονοκορδέλα χρησιμοποιεί

για να μπορούν να

πραγματοποιούνται οι κοπές

γρήγορα και με καλή ποιότητα.

• Χρησιμοποιεί πάντα για

κοπτικό υγρό σαπουνέλαιο,

λόγω των υψηλών

θερμοκρασιών που

αναπτύσσονται κατά την κοπή.

• Έχει αυτόματη τροφοδοσία

υλικού και σύστημα μέτρησης

των τεμαχίων που κόβει. 

Τα πριόνια που
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