
PCL | Wysokowydajna linia do cięcia profili

Redukcja czasu spawania dzięki wysokiej 

jakości przygotowania krawędzi  
Zintegrowany system czyszczenia krawędzi

Kompaktowa komora cięcia

Zapewnia operatorowi dobrą widoczność.

Komora wyposażona jest w robota firmy Stäubli,

funkcję pomiaru „w locie” oraz system

usuwania oparów.

Rozbudowany system linii odbiorczej

Stół rozładunkowy z przenośnikiem taśmowym dla

mniejszych elementów oraz rolotoki z łańcuchami dla

długich elementów

Łatwa identyfikowalność i dopasowanie elementów

Zintegrowany znacznik tekstu, linii spawu i linii gięcia

Duża przepustowość

Wykrywanie materiału „w locie” za 

pomocą rolek pomiarowych i chwytaka



PCL | Wysokowydajna linia do cięcia profili

PCL to linia do cięcia profili dedykowana do cięcia elementów

usztywniających w przemyśle stoczniowym. Urządzenie wyposażone jest w

robota umożliwiającego pełen zakres cięcia trójwymiarowego, dzięki czemu

każde cięcie może zostać sfazowane i/lub wykonane pod kątem.

Linia PCL umożliwia wszystkie cięcia profilowe powszechnie stosowane w

przemyśle stoczniowym; w przypadku konieczności wykonania cięcia

specjalnego, HGG może na życzenie skonfigurować urządzenie pod kątem

dodatkowych kształtów profilowania.

Systemy czyszczenia krawędzi Chwytak Komora cięcia

HGG dostarcza systemy szczotkowania i obróbki

strumieniowo-ciernej, które oczyszczają trzy

powierzchnie materiału. Urządzenia te

zaprojektowane są specjalnie do czyszczenia

elementów usztywniających pod zmiennymi

kątami.

Zastosowanie chwytaka do ruchu wzdłużnego

eliminuje konieczność wykorzystania dużego i

powolnego robota przemysłowego. Ponadto,

położenie materiału jest przez cały czas znane.

Zamknięta komora cięcia jest wewnętrznie

izolowana akustycznie w celu zmniejszenia

hałasu emitowanego na zewnątrz. Jest ona

również wyposażona w bardzo skuteczny system

odprowadzania oparów.

Pomiar „w locie” Oprogramowanie Suwnica elektromagnetyczna

Pomiar „w locie”, realizowany za pomocą rolek i

chwytaka, eliminuje potrzebę dodatkowego cyklu

pomiarowego.

PCL zawiera opracowane w HGG

oprogramowanie obejmujące wszystkie kształty

ciecia stosowane standardowo w przemyśle

stoczniowym. Na życzenie klienta dostępne są

również kształty niestandardowe.

HGG może również dostarczyć suwnicę

elektromagnetyczną dla efektywnego załadunku i

rozładunku profili i pociętych elementów.

Skontaktuj się z nami, a my 

skonfigurujemy Twoje 

urządzenie!

HGG Profiling Equipment bv

Specjaliści w profilowaniu 3D

Osoby kontaktowe 

odpowiedzialne za 

poszczególne regiony

Kraje Azji i Pacyfiku

Leonardo Gon

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Kraje Ameryki Północnej 

i Południowej

John Tutino

Regionalny Kierownik 

Sprzedaży

Kraje Europy i Rosja

Daan van Dee

Regionalny Kierownik 

Sprzedaży

Kraje Bliskiego Wschodu, 

Indie i Afryka

Anil Kumar Gaddameedi

Regionalny Kierownik 

Sprzedaży

Kątownik 

równoramienny

Kątownik 

nierównoramienny
Teownik Kształtownik 

łebkowy/HP Płaskownik

Maks. szerokość 

550 mm

Maks. szerokość 

550 mm

Maks. szerokość 

22”

Maks. szerokość 

22”


