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Avantajlar
1. Dünyanın en düşük kurulum yüksekliği 

(33,5 mm) 

2.  Devrim niteliğindeki sürücü sayesinde 
azami görüş alanı sunar.  

3. Estetik ve fonksiyonel tasarım 

4. Servis ve temizlik sürelerinin önem-
li ölçüde azaltılması: Dönen cam disk 
aşınmaya uğradığında, cihazın tamamını 
sökmeden bir dakikadan daha kısa bir 
sürede değiştirilebilir  

5. Vidalı veya yapışkanlı sabitleme imkanı 

6. Doğrusal sürücü teknolojisi ile düşün 
enerji tüketimi 

7. Hava tahliyesi ile azami çalışma 
güvenliği 

8. Zorlu koşullar için yüksek tork. 

Ayrıntılı bilgi için bizi arayabilirsiniz 
www.rotoclear.com
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Rotoclear
En zorlu frezeleme koşulların-

da dahi net bir görüş imkanı sun-
ar. Muayene penceresi iş akışının 

sürekliliğini sağlamak için onaylanmış 
bir sistemdir. Rotoclear tornalama mer-

kezleri, freze makineleri, işleme merkezle-
ri ve test standları da dahil olmak üzere her 

türlü metal kesme makinası için uygundur.

Kurulum
Cihaz genelde  takım tezgahı kapısının içine göz hizası-

na bağlanır. Ürün kılavuz vasıtasıyla açılan delikler ya da 
yapışkanlı tip olarak iki farklı montaj şekli sunar. 

İki komponentli yapıştırıcı güvenli tespiti garanti 
eder. Vidalı veya yapıştırma işlemi, özel olarak 
geliştirilmiş bir montaj prosedürü vasıtasıy-
la, maksimum işlem güvenilirliği ile eğitimsiz 
personel tarafından dahi  yapılabilir. Frezeleme 
makineleri için cıvata bağlantılı flanş versiyo-
nunu (polikarbonat cam) kullanmanızı öneririz, 
ve  yapışkan versiyon tornalama merkezleri 
için uygundur (lamineli güvenlik camı VSG).

Ana ilke
Döner disk makina çalışması esnasında soğutma 

suyu ile beraber sıçrayan parçaları uzaklaştırır. 
Bu, operatöre her zaman işleme alanını net bir 

şekilde görebilme imkanı sağlar  Entegre hava 
tahliyesi sistemi her zaman için çalışır durum-

da tutar. Rotoclear'teki ayarlamalara gerek 
kalmadan ilk çalıştırmayı ve standart çalış-

mayı destekler. Aşırı yüklenmeye karşı 
korumalıdır ve emniyetli duruş ve 

kalkış yapan motora sahiptir. 
Otomatik olarak start alır 

ve sabit çalışma ga-
rantisi verir.
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Autz + Herrmann GmbH
Carl-Benz Straße 10-12
D-69115 Heidelberg

info@rotoclear.com

www.rotoclear.com
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