EASYSTICK

Nová dimenze zpracování

www.blum.com

Perfektní pomůcka
EASYSTICK představuje nový konstrukční systém firmy Blum. Veškerý proces všech pracovních postupů, od rychlé a jednoduché přípravy stroje až po
perfektní schéma vrtání, je dokonale zjednodušen. EASYSTICK vypočte po
zadání rozměrů zpracovávaného konstrukčního dílu montážní pozice kování.
Dorazy potom najedou automaticky a postupně, krok za krokem, nadefinují
správné montážní pozice: stačí jen přiložit zpracovávaný díl, vyvrtat otvory,
a hotovo!
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MINIPRESS a EASYSTICK

Vrtací a lisovací stroje Blum zajistí, aby

vrtání na korpusu, dvířkách a čelech bylo
proveditelné rychle, snadno a precizně.

Není důležité, zda pracujete s MINIPRESS P,

MINIPRESS PRO nebo se v budoucnu chystáte

zakoupit MINIPRESS top. Vybavené nebo dovybavené EASYSTICK se z těchto zařízení stávají
dokonalé, perfektní, pomůcky pro zpracování.
Protože si výrazně zkrátíte čas, který je vždy

nutný pro každou přípravu stroje, zařízení budou
mnohem více flexibilní, vrtání dokonalejší.
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Okamžitě v akci

EASYSTICK nabízí revoluční

možnost nadefinovat zpracování
přes počítač přímo na stroji: určit
Box systém, zvolit technologie

pohybu a výšku bočnic: EASYSTICK
provede automatický výpočet
montážních pozic pro vrtání.

Integrovaná práce

Převzetí dat pro vrtání z konfigurátoru korpusu/DYNAPLAN běží
přes USB. S pomocí skeneru

čárového kódu rychle vyvoláte a
dál zpracujete své zakázky. Tím
snížíte výskyt chyb a zajistíte
rychlejší zpracování.

Vše stále aktuální

Aktualizace budou poskytovány
k dispozici ke stažení a převzít
je můžete přes USB. Tak bude

EASYSTICK ve vztahu k funkcím
a výrobkům vždy na nejvíce
aktuální úrovni.
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Vaše výhody:

▬▬snadné převzetí dat pro vrtání
▬▬rychlé a bezchybné zpracování
▬▬snadné aktualizování díky
updates
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Vaše výhody:

▬▬jednoduchá a rychlá montáž
▬▬možné dovybavení stávajících
strojů

▬▬naprosto přesné výsledky

zpracování díky automaticky
najíždějícím dorazům

Umístění pravítka EASYSTICK

Montáž ovládací jednotky

Zpracování čela nebo korpusu

pravítko. Nastává tak revoluce

na stroj s pomocí speciálního

pro vrtání světelným značením.

EASYSTICK nahradí obyčejné

při zpracování čela a korpusu –
rovněž u Vašich stávajících

strojů MINIPRESS PRO nebo
MINIPRESS P.
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Počítač přišroubujeme přímo

držáku – a je přitom úplně jedno,
zda se chystáte využít nový

MINIPRESS nebo dovybavujete
stávající stroj.

EASYSTICK indikuje pozice

Pravítko najíždí automaticky.

S EASYSTICK zvládnete přesné

zpracování do posledního puntíku
bez dodatečného seřizování.

Informace k objednávce

Pravítko EASYSTICK

Pravítko EASYSTICK pro MINIPRESS P /
MINIPRESS PRO / MINIPRESS top

EASYSTICK

Počítač EASYSTICK

MZD.2000

Počítač EASYSTICK pro MINIPRESS P /
MINIPRESS PRO / MINIPRESS top

MZD.5000

Možné pozice dorazů od 6 mm až do 953 mm
Prodlužovací pravítko EASYSTICK

Síťová zástrčka
Trh
AR

Prodlužovací pravítko EASYSTICK pro MINIPRESS P /
MINIPRESS PRO / MINIPRESS top

MZD.2V00

Možné pozice dorazů od 953 mm až do 2681 mm

Z10M200A

UK

Z10M200B

CH

Z10M200C

DK

Z10M200D

Evropa

Z10M200E

IN

Z10M200H

IL

Z10M200I

JP

Z10M200J

AU

Z10M200K

CL

Z10M200L

CN

Z10M200N

TW

Z10M200T

US, CA

Z10M200U

ZA

Z10M200Z

Podpěra pro prodloužení pravítka

Podpěra pro prodloužení pravítka EASYSTICK pro
MINIPRESS P / MINIPRESS PRO / MINIPRESS top

MZV.2E00
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