
Otomatik sıralama sistemi

Düz ve tırnaklı kesme

Köprüleme

Perferaj ve kombi üretme

Bükme yeri işaretleme

Türkiye’de

İlk!
Pratik ve ekonomik

15 saniyede tool değişimi

30 saniyede işlenecek malzemenin değişimi

Bütün ambalaj kesim kalıbı

üreticilerinin vazgeçilmez ihtiyacı

D i e r o o m E q u i p m e n t

CutMaster Basic
AMBALAJ KESİM KALIBI MALZEMELERİ İŞLEME MAKİNESİ



D i e r o o m E q u i p m e n t

Neden bizden almalısınız?

- Verimli ve uzun ömürlü

- Yüksek dayanımlı ve güçlü

- Uygun fiyat, yüksek kalite

- Tüm üretim kendi bünyemizde

Ürettiğimiz tüm makineler, 3adam Ltd.’nin
1 yıllık garantisi altındadır.

experience & intelligence

3adam Ltd.

İstanbul / TÜRKİYE • www.3adam.net

Tel: +90 212 876 71 00 • trade@3adam.net

European Countries Sales:

DICAR B.V.

P.O. box 533 9200 Drachten Holland

Contact Person : Bert Beijert

sales@dicar.com   Phone : +31 512 582 682

www.europe.dicar.com

CutMaster Basic
Ambalaj Kesim Kalıbı Malzemeleri İşleme Makinesi 

CutMaster Basic, ambalaj kesim kalıplarında kullanılan 2-3-4 punkte şerit bıçak ve pilyajların boy kesme, 
köprüleme, perferaj ve kombi yapma ve bükme yeri işaretleme işlemlerini gerçekleştirmektedir. Makinenin 
üretildiği malzemeler ve kullanılan CNC Controller, Avrupa düzeyinde bir kaliteye sahiptir.

Makinenin sadece kesme ve köprüleme yapıyor olması, son derece pratik ve ekonomik olma özelliğini ön plana 
çıkarmaktadır. Sektördeki küçük ölçekli üreticilerin dahi rahatlıkla sahip olabilecekleri bu işlevsel makineyi 
Türkiye'de üreten tek firma, 3adam Ltd.'dir.

Düz ve tırnaklı kesme

Köprüleme

Perferaj ve kombi üretme

Bükme yeri işaretleme

2, 3 ve 4 pt. kalınlık ve 20 - 30 mm 
yükseklikte malzeme işleme

15 saniye içinde tool değişimi

30 saniye içinde işlenecek malzemenin 
değişimi

10 saniyede kalıptaki tüm pilyajların 
otomatik seçimi

Tek tuşla bir kalıp dizaynı üstündeki tüm 
pilyajların üretimi

Son derece pratik, kullanıcı dostu, ön 
hazırlık programı

Malzeme Kalınlığı

Malzeme Yüksekliği

Perferaj

Malzeme Rulo Hattı

Cad-Cam

Hareket Kontrol

Data Girişi

Güç

Hava

Makine Gövdesi

2 pt, 3 pt ve 4 pt

20 – 30 mm.

Min : 2x2mm

5'li ünite

Trueworks iş hazırlama programı

Unique CNC Controller

Cf2 - dxf - dwg

AC 380 V / 50 Hz / 3+N+P / 6 kW

6 bar - 90 psi

1400 x 1000 x 1900 mm

Makinenin bütün otomasyon parçaları

Avrupa ve ABD yapımıdır.

Makinenin Özellikleri Makinenin Teknik Bilgileri
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