
ARKU  csiszolás/sorjázás.
Kétoldalas, gyors, 
megbízható
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Az növekvő igények miatt a lemezmegmunkálás-
sal foglalkozó cégek egyre inkább az automata 
csiszoló/sorjázó rendszerek kialakítására tö-
rekszenek. Ügyfeleinknek pozícionálniuk kell ma-
gukat a piaci versenyben úgy, hogy magas 
minőségű terméket tudjanak előállítani minél 
alacsonyabb költséggel. A mi küldetésünk az, 
hogy jobb és jobb minőségő lemezutómegmunká-
ló megoldásokat fejlesszünk ki.
Az ARKU EdgeBreaker® sorozata optimális me-
goldást kínál a termelésben.

»Minden egyes 
fejlesztésünk 
abból adódik, 
hogy szenvedély-
lyel végezzük a 
munkánkat.«
Ewald Hund, fejlesztési igazgató, ARKU
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Stancolt és lézervágott 
alkatrészek 
0,5 mm feletti
lemezvastagságtól

sorjázás, lekerekítés, 
oxidréteg eltávolítás

Plazma- 
és lángvágott 
alkatrészek 100 mm
-es vastagságig
Képződött salak eltávolítása, sorjázás, 
élek lekerekítése

Sokféle anyag, 
egy eredmény: minőség
Távolítsa el a plazma-, illetve lángvágás után kelet-
kezett nagy mennyiségű sorját és salakot a vastag 
lemezekről. Vagy, megbízhatóan sorjázza le a lézer-
vágott, illetve stancolt lemezeket és alkatrészeket.
Nem számít, hogy mekkora a darabszám, vagy 
hogy milyen jellegű a feladat: Az ARKU által kínált 
sorjázó/csiszoló és lekerekítő rendszerek növelik 
gyártási folyamatainak termelékenységét. Csökken-
tik a szerszámkopást, miközben tetszetős megjele-
nést biztosítanak az alkatrészeinek – ezek a fő piaci 
előnyök.

Teljes gépportfóliónk az alábbi linken 
található: arku.com/products
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Stancolt és lézervágott 
alkatrészek 
0,5 mm feletti
lemezvastagságtól

Plazma- 
és lángvágott 
alkatrészek 100 mm
-es vastagságig

Bérmunka, konzultáció, szerviz. ARKU 
lemezegyengető és -csiszolóközpontok.

 ( Lemezegyengetési és -csiszolási bérmunka

 ( Tesztegyengetés és -csiszolás az Ön termékein is 

 ( Tréningek a hatékonyabb munkavégzés érdekében

 ( Baden-Baden-ben (Németország), Cincinatti-ben (USA) és Kunshan-ban (Kína)
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Kétoldalas sorjázás
és lekerekítés.
Egy lépésben.
Hatékony kétoldalas automata sorjázás és lekerekítés:
Az EdgeBreaker® új dimenziókat nyitott meg a stancolt, 
lézer- és lángvágott alkatrészek utómunkálásában. 
Kifinomult technológiánk biztosítja, hogy gyártási folyama-
tainak idő-, szerszám- és munkaerőszükséglete
lényegesen csökkenjen.

Intelligens: Az anyagjellemzők bevitele vonalkódos azonosítás által 
kerülnek fel a gépre, illetve mentődnek a szerszámtárhelyre – 
a feladatspecifikusan helyes beállítást ezután a gép automatikusan 
elvégzi.

Szabadalom: az alkalmazott 
fogyóeszközök pillanatok alatt 
cserélhetőek az úgynevezett 
„click-system” segítségével, 
például amikor szénacél után 
rozsdamentes acélból készült 
alkatrészeket szeretnénk 
megmunkálni a géppel.
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Egyedi jellemző: a 
csiszolódob még a 
nagy sorjákat is képes 
megbízhatóan 
eltávolítani.

Vezérlés HMI 
érintőképernyővel

Nézze meg az EdgeBreaker® gépet működés 
közben: arku.com/deburring

képest.« Ulrich van Scharrel, vezérigazgató n-cut24

»A kétoldalas megmunkálás 50%-
os időmegtakarítást eredményez az 
egyoldalas megmunkálású gépekhez 
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»AZ ARKU KÉPES 
FOLYTONOSAN GARANTÁLNI 
A JÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKE-
KET MÉG NAGY 
DARABSZÁMOK 
ESETÉBEN IS.«
Norman Straub (links), lemeztechnológiákért felelős kereskedelmi vezető,
Simon Straub, gyártásvezető, Eisen- und Stahlhandel Straub GmbH
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10 t 
5 óra 
alatt az
EdgeBreaker®-rel.

1 t 
5 óra 
alatt kézi csiszo-
lással/sorjázással

Gyárts többet, közben 
óvd a személyzetet
Mérhető termelékenység: automata sorjázás és 
lekerekítés az EdgeBreaker®-rel.
Növeli ügyfeleink versenyképességét,
rugalmasságát és időt szabadít fel az új 
megrendelések teljesítésére.

Hálózati megközelítés egy
megbízható partneri viszonyban.
Figyelünk ügyfeleinkre, hogy minél optimálisabban tudják végezi a lemezmeg-
munkálást. egyéni igények figyelembevétele: ennek köszönhetően váltunk a vi-
lág piacvezető precíziós egyengetőgépgyártójává, illetve az innovatív csiszolás/
sorjázás úttörőjévé. A jövő formálása és a tudás átadása szerves része az ARKU 
kultúrájának. Egyszerűen azért, mert ebben hiszünk.

Olvassa el, amit az ARKU ügyfelei 
mondanak: 
arku.com/success-stories
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egy robot, mely 
az automata 
adagolást végzi

EdgeBreaker® 
a hatékony sorjázás/
csiszolás és lekerekítés 
elvégzéséhez

Automatizálja folyamatait és 
flexibilisen kapcsolja össze 
őket egy gépláncban.



11

FlatMaster® 
a pontos alkatrésze-
gyengetéshez

FlatJack® 
az automatikus 
ellenőrzéshez

A munkafolyamatok összekapcsolása hatékony megoldás. Különösen akkor, amikor az egyre 
komplexebb gépeket egy tökéletesen összehangolt és automatizált gépsorban működtetjük.Az 
ARKU-nál már valóság: Az összes fontos anyag-előkészítési lépés elvégezhető
önállóan. A robot által adagolt alkatrészektől a megbízható csiszoláson/sorjázáson és egyen-
getésen keresztül egészen a felületi egyenesség mérésével végzett minőség-ellenőrzésig.

Tökéletesen konfigurált automatizálási megoldások a siker érdekében.
arku.com/automation

Az innováció kultúrája hagyományokkal: a német 
Wirtschafts Woche magazin tanulmánya szerint az 
ARKU már régóta Németország 15 leginnovatívabb 
középvállalata közé tartozik



ARKU Maschinenbau GmbH
Siemensstraße 11
76532 Baden-Baden, Németország
Tel.: +49 72 21 / 50 09-0
Fax: +49 72 21 / 50 09-11
info@arku.com
www.arku.com

Gordiusz Alfa Kft.
2045 Törökbálint FSD Park 1. II. épület
Tel.: +36 23 531 205
info@gordiuszalfa.hu
www.gordiuszalfa.hu

Az Ön kapcsolattartója  
Magyarországon


