
 

 

 

 

 
 

CNC-6008 CNC KÖŞE TEMİZLEME MAKİNESİ 

CNC-6008 CNC CORNER CLEANING MACHINE 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 



 
 

CNC-6008 ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 
 

 Pvc profil çerçevelerinde, köşe kaynak işlemindeki 
erimeden dolayı iç-dış köşelerde ve alt-üst yüzeylerde 
oluşan çapakların temizlemesini yüksek hassasiyette 
ve yüksek hızda otomatik olarak yapar. 

 2 eksenli , servo kontrollüdür. 

 8 saatlik çalışma diliminde 320 adet çerçeve işleme 
kapasitesi vardır. 

 Toplamda 11 adet temizleme takımı mevcuttur. Bu 
takımlar ile yapılan işlemler; 

 Beyaz profiller için alt-üst yüzeylerin 
temizlenmesi 

 Kaplamalı profiller için alt-üst yüzeylerin 
temizlenmesi 

  İç-dış conta yataklarının temizlenmesi 
  Çıta yataklarının temizlenmesi 
  Köşeli ve radüslü yüzeylerin temizlenmesi 
  Dış köşelerin testere ile temizlenmesi 

 Kaplamalı profiller için özel yüzey bıçağı mevcuttur. 

 Profilleri otomatik olarak tanır. Bu nedenle operatörün 
profil seçimi yapmasına gerek yoktur. 

 Pc kontrollüdür. İşletim sistemi Windows’tur. 

 Pc kontrol teknolojisi nedeniyle kolay ve hızlı veri 
transferi ( usb bellek ile , kablo ile , cd ile ,kablosuz 
bağlantı ile, Ethernet ile , mail ile   v.b. ) 

 Teknisyene ihtiyaç duyulmaksızın uzaktan kontrol 
yeteneği ile yeni profil programları makineye kolayca 
yüklenebilir. 

 Sınırsız sayıda farklı profil işlenebilir. 

 19ʺ lcd kontrol ekranı sayesinde operatöre kullanma 
kolaylığı sağlar. 

 Otomatik  yağlama sistemi sayesinde uzun ömür. 



 Pc kontrol teknolojisi sayesinde uzaktan servis imkanı 

mevcuttur. 

 Makinanın yazılımında animasyon özelliği mevcuttur. 
Yapılan programın ön  izlemesini sağlar. 

 Kendine özgü yazılımı sayesinde kullanımı ve 
programlaması çok basittir. 

 Profilleri rahat döndürebilmek için fırçalı sehpa sistemi 
mevcuttur. 

 

 
 

CNC-6008 DESCRIPTION 
 

 Machine  has been designed for fast and sensitive 
corner cleaning of Pvc profile frames after the welding 
operation. 

 2 axes, servo-motor controlled 

 Production capacity: 320 frames/8 hours. 

 There are 11 tools for cleaning. The process with 
these tools as below; 

 Top and bottom surface cleaning for white 
profiles 

 Top and bottom surface cleaning for 
colored profiles 

  Inner-outer gasket channel cleaning 
  Inner corner cleaning for glazing beads 
  Cleaning of radius and angled surfaces   
  Outer corner cleaning by saw 

 Special blades for colored profiles. 

 It has automatic profile recognition system. Because 
of this, no need to make selection for  profiles by the 
operator. 

 Pc controlled with Windows operating system. 

 Easy and fast data transfer because of Pc ( by usb 
memory , cable , cd  , wireless, Ethernet , mail   etc. ) 



 New profile programs that have been sent by e-mail 
can be easily downloaded to software of machine 
without any need to technical stuff. 

 Unlimited profile system data memory. 

 Thanks to 19’’ lcd control screen for being user-
friendly 

 Thanks to automatic lubricating system for long life. 

 Remote control service technology. 

 Software of machine featured with profile program 
animation. It provides preview of new program. 

 Using and programming is very easy owing to unique 
software of machine. 

 Support legs with brushes for turning the profile 
frames. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 


