
The Intuitive Programming

CybTouch 12 PS
Senkronize Abkant Presler

CybTouch 12 PS senkronize abkant preslere özel 
olarak tasarlanmıştır.

Tüm CybTouch nümerik kontrol serisinin bir 
parçası olarak, CybTouch 12 PS’nin anlaşılması ve 
kullanılması kolay, dokunmatik ekranı ve oldukça 
entegre fonksiyonları vardır.

Büyük tuşları, yardım menüsü, kullanımı kolay 
yazılımı ve operatöre sık sık yol gösteren pek çok 
otomatik fonksiyonları sayesinde, CybTouch 12 PS 
basit olduğu kadar da etkilidir.

CybTouch 12 PS mafsallı bir kola monte edilebilmesi 
için şık, gösterişli ve modern bir kutu içerisinde 
veya seçenek olarak sağlam ve dayanıklı bir panel 
içerisinde teslim edilebilir.
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Kolay Kullanım

• Büyük, canlı ve yüksek kontrastlı 
dokunmatik ekran.

• Elle çizim yapılan TouchProfile 
fonksiyonu.

• Basit sayfalar, net görüntü, büyük 
tuşlar.

• Anlaşılması ve kullanımı kolay 
arayüz.

• Çoklu bükümle randımanlı bir seri 
üretim için noksansız programlama.

• EasyBend sayfası sayesinde kolay 
tekli bükümler.

• Yardım menüsü ve etkileşimli 
(interaktif) beliren uyarılar.

• RFlink ile PC ve dizüstü kullanarak 
rahatlıkla kablosuz veri yedekleme 
ve yazılım güncelleme. 

• Hafıza birimleri için USB portu.
• Çok çeşitli dilde arayüzler.

Daha İyi Bükme

• Büküm fonksiyonlarının farklı 
otomatik hesapları.

• Büküm sekansları ve programları 
hafızaya alınabilir.

• Açı, basınç ve bombeleme yönetimi.
• Kolay manuel hareket.

Etkili

• 4 eksen kontrolü (Y1-Y2-X-R).
• Manuel sekans ile TouchProfile 2 

boyutlu grafik parça oluşturma.
• Büküm izin hesabı.
• Basınç – bombeleme hesabı.
• Her bir parça veya büküm için 

biçimlendirilebilir bıçaklar.
• Bıçak derinliği hesabı.
• Açı ve arka-dayama düzeltme.
• PC-ModEva çevrimdışı (offline) 

yazılım ile teslimat.

Tümü 
CybTouch 12 PS’yi 
nitelendiren kolay 
kullanım, daha iyi 

bükme ve etkili 
özellikler

İlave Seçenekler

• Otomatik büküm sekansı 
hesaplama.


