EASYSTICK

Nový rozmer spracovania

www.blum.com

Vaša perfektná podpora
EASYSTICK je nový systém dorazov spoločnosti Blum. Zjednodušuje celý
postup od rýchleho a jednoduchého nastavenia stroja až po perfektný vŕtací
obrazec. Po zadaní rozmerov opracúvaného dielca EASYSTICK vypočíta
miesta upevnenia kovania. Následne sa automaticky označia dorazy a ukážu
krok za krokom správne miesta vŕtania: položte dielec, vyvŕtajte a hotovo.
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MINIPRESS s EASYSTICK

Vŕtacie a zarážacie stroje na kovania firmy Blum
zabezpečia rýchle, ľahké a precízne nastavenie
vŕtaní na korpusoch, dverách a čelách.

Nie je rozdiel, či pracujete na MINIPRESS P,
MINIPRESS PRO alebo v budúcnosti na

MINIPRESS top. Po vybavení alebo dovybavení
systémom EASYSTICK sa tieto stroje na spracovanie stanú vašim dokonalým pomocníkom.
Skracujú časy nastavenia, zvyšujú flexibilitu a
precíznosť vŕtaných otvorov.
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Poďme na to

EASYSTICK umožňuje prvýkrát
upraviť nastavenia spracovania
priamo na stroji počítačom:

zadanie zásuvkového systému,

voľba technológie pohybu a výšky
bokov: EASYSTICK automaticky
vypočíta miesta vŕtania.

Integrácia pracovného postupu
Vŕtacie údaje sa z konfigurátora
korpusu/DYNAPLAN prenášajú
na kľúči USB. Svoje pracovné

zadania môžete vyvolať a ďalej
spracovať skenerom čiarového

kódu. V konečnom dôsledku to

znamená obmedzenie chybovosti
a zrýchlenie spracovania.

Vždy aktuálne údaje

Na prevzatie ponúkame aktualizácie, ktoré sa dajú preniesť na
USB kľúči. Takto zaistíte vždy

najaktuálnejšie funkcie a výrobky
pre EASYSTICK.
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Výhody pre vás:

▬▬jednoduché prevzatie vŕtacích
údajov

▬▬rýchle a bezchybné spracovanie
▬▬jednoduchá aktualizácia
cez update
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Výhody pre vás:

▬▬jednoduchá a rýchla montáž
▬▬možnosť dovybavenia dnešných
strojov

▬▬presné výsledky spracovania

vďaka automaticky prestaviteľným dorazom

Umiestnenie pravítka

Montáž riadiacej jednotky

Obrábanie čela alebo korpusu

EASYSTICK nahrádza tradičné

na stroj použitím špeciálneho dr-

vŕtania svetelnými značkami.

EASYSTICK

pravítko a prináša do spracovania
čiel a korpusov revolúciu – aj s
vašim súčasným MINIPRESS
PRO alebo MINIPRESS P.
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Počítač sa priskrutkuje priamo

žiaka – bez ohľadu na to, či chcete použiť nový MINIPRESS alebo
dovybaviť váš súčasný stroj.

EASYSTICK ukazuje miesta

Pravítko sa prestavuje automaticky. S EASYSTICK sa vám podarí
presné spracovanie bez upravovania nastavenia.

Informácie o objednávaní

Pravítko EASYSTICK

Pravítko EASYSTICK pre MINIPRESS P/
MINIPRESS PRO/MINIPRESS top

EASYSTICK

Počítač EASYSTICK

MZD.2000

Počítač EASYSTICK pre MINIPRESS P/
MINIPRESS PRO/MINIPRESS top

MZD.5000

možné nastavenie od 6 až do 953 mm
Predlžovacie pravítko EASYSTICK

Elektrická zástrčka
Trh
AR

Predlžovacie pravítko EASYSTICK pre MINIPRESS P/
MINIPRESS PRO/MINIPRESS top

MZD.2V00

možné nastavenie od 953 až do 2681 mm

Z10M200A

UK

Z10M200B

CH

Z10M200C

DK

Z10M200D

Európa

Z10M200E

IN

Z10M200H

IL

Z10M200I

JP

Z10M200J

AU

Z10M200K

CL

Z10M200L

CN

Z10M200N

TW

Z10M200T

US, CA

Z10M200U

ZA

Z10M200Z

Podpera predlžovacieho pravítka

Podpera predlžovacieho pravítka EASYSTICK pre
MINIPRESS P/MINIPRESS PRO/MINIPRESS top

MZV.2E00
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