
A-C MAKİNE

TÜRKIYE
.

E-KATALOG
Tıklanabilir özellik

www.acmakine.com

http://www.acmakine.com


İÇERİK

Yazılımlar
Caligola 4
Cleopatra 
CalCon 
ANS
Aurelia

Seri Deri Kesim Teknolojileri
CZ Serisi
CZPlus Serisi
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Butik Deri Kesim Teknolojileri
CJ Serisi
CT/M
CZ/P

Saya Makineleri
SS20
COM52

Taban Kesim Teknolojileri
CM44S+

 COMELZ, 1943  yılından beri  ayakkabı, çanta ve diğer deri ürünlerinin üretiminde ilk aşama olan 
deri kesim aşamasına; makineleri, yazılımları ve ileri teknoloji ürünleriyle yön vermektedir. Comelz 
dünyada Nike, Adidas, Reebok, New Balance, Louis Vutton, Prada, Converse, Burberry, Celine, Gucci 
ve Christian Dior gibi isimlerin üretimlerine inovatif teknolojileriyle ışık tutan bir markadır. Comelz 
markasının perde arkasında deneyimli ve alanında uzman mühendislerden kurulmuş güçlü bir arge ve 
ürge bulunmaktadır. Bu ekip, kesim kalitesi, üretim hızı ve verimlilik konularını temel alarak var olan 
teknolojiyi ileri taşımak üzere durmaksızın çalışmaktadır.

İlk çift kafalı makineyi ve konveyör bantlı deri kesim sistemini dünyaya tanıtan firma olan Comelz, 
derinin kesilmesi ve kesilmiş parçaların toplanması işlerini eş zamanlı hale getirdiği için 2002 yılından 
beri pazarda ilgi odağı olmuştur. O günden bugüne büyüyerek gelişen Comelz Türkiye ise, bugün 
dünyada Comelz’in önemli bir üssü konumundadır.

AC Makine, Comelz’in Türkiye ve Ortadoğu’da satış ve satış sonrası operasyonlarını yerine getirmekle 
yükümlü tek resmi oluşumdur. AC Makine ailesi, Comelz’i bu coğrafyada organik halde tutmak gibi 
elzem bir görevi başarıyla yerine getirmek için 7/24 çalışmaktadır.
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Sayfaya gitmek için ilgili ürüne tıklayın



 CZ Serisi
   DERİ KESİM MAKİNELERİ

http://youtube.com/acmakine adresimizde videolarımızı izleyin

CZ/XL
HAKİKİ DERİ KESİMİ

¬ 2400mm genişlik

CZ/L
HAKİKİ DERİ KESİMİ

¬ 2000mm genişlik

CZ/M
HAKİKİ DERİ KESİMİ

¬ 1600mm genişlik
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Tıkla-İzle
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http://youtube.com/acmakine
http://www.acmakine.com/qr-czl
http://www.acmakine.com/qr-czm
http://www.acmakine.com/qr-czxl


CZ/M (Medium), 1600mm çalışma alanı sunar. 
Boyutları sayesinde son derece kompakt bir 
yapıya sahip makine, küçük ya da orta büyüklükte 
kanatlarla çalışan müşteriler için biçilmiş kaftandır. 
CZ/L ve CZ/XL’ a göre ebatça küçük olan makine, 
yer sorunu olan müşteriler için de bir tercih sebebi 
olmaktadır.  

CZ/L (Large), 2000mm kesim alanı ile CZ/M’den 40 
cm daha geniştir. Yarım kanat ve kimi tam kanat 
derilerle çalışmaya uygundur.

2400mm çalışma genişliğine sahip CZ/XL modeli, tam kanat derilerle çalışmak için biçilmiş kaftandır. 
Ayakkabı üreticilerinden çanta/saraciye üreticilerine; otomotivden, koltuk üreticilerine kadar geniş bir 
yelpazede üretime müsaittir. Makineye tek seferde daha büyük desili kanatlar serilebildiği için, CZ/M 
ve CZ/L’ye göre daha az konveyör hareketi ile kesim işlemi tamamlanır. Bu durum CZ/XL’de, diğer alt 
bedenlere göre daha fazla üretim hacmi sağlamaktadır.

CZ serisi makineler M, L ve XL olarak 3 farklı ebatta gelmektedir. M: 1600mm, L: 2000mm ve XL: 
2400mm olarak makineler arası 40cm çalışma genişliği farkı bulunmaktadır. Makineler arası tek 
farklılık çalışma genişliği olup, kullanılan teknoloji tüm ebatlarda aynıdır. Bıçaklardan, zımbalara; kafa 
yapısından konveyör sistemine; kontrol kartlarından hareket motorlarına ve yazılım algoritmasına 
kadar tüm teknoloji aynıdır. Makineler arası ebat farklılığı, zaman içinde müşterilerin ihtiyaçları 
tecrübe edilerek oluşturulmuştur.
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CZ/L, CZ/M ve CZ/XL’de genişlikler farklı, uzunluklar sabittir; 3230mm

2.4m

2.0m
1.6m
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KESİM KAFALARI VE KESİM KALİTESİ
CZ serisi makineler pnömatik 2 kafalı olup, kafalar 
birbirinden bağımsız hareket ederler. Bu kafalar ek-
sen üzerinde yatay ve dikey hareketle deri kesimi 
gerçekleştirir ve iş bölüşürler. Kafalar üzerinde bir-
er bıçak, dörder zımba ve birer gümüş kalem yuvası 
bulunur.

Kafalarda bulunan yüksek 
teknoloji osilasyon motor-
larına özel alaşımlı Comelz 
elmas deri kesim bıçakları 
takılır. Osilasyon motorları 

dakikada 20.000 ve üzeri osilasyon hareketi yaparak 
bıçağı indirip kaldırırlar. Bu seri vibrasyon ve maki-
nenin yazılımı olan GL’nin özel algoritması sayesinde 
deride pürüzsüz bir kesim elde edilir.  
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 CZ Serisi
Ortak Teknolojiler

GL YAZILIMI
GL, COMELZ’in makine kontrol ve haberleşme 
programıdır. Kesim kafalarının algoritması, konveyör 
hareket ve VisionCC3 ile haberleşmesi, RM kontrol 
merkezi ve AP projektör sistemiyle haberleşmesi, 
kesilecek listelerin kontrolü, CalCon modelde 
işlem yapma modülü, makine hassas ayar ve 
kalibrasyonları (ve daha nicesi), 2000 yılından beri 
Comelz ve Comelz’in alt yazılım firması Develer 
tarafından geliştirilmektedir. Develer, yapay zeka 
ve otonom teknolojiler konusunda uzmanlaşmış 
100 kişilik bir yazılım devidir. 2017 yılında Comelz 
tarafından satın alınmıştır. GL ve alt yazılımları sürekli 
olarak geliştirilerek ileriye taşınmaktadır. 

Yeni versiyonlar Comelz müşterilerimize ücretsiz 
olarak yüklenmekte,  ve tüm makinelerimiz en son 
değişiklikleri kapsayacak şekilde güncellenmektedir.

CZCL (LAZER PROJEKSİYON)
Comelz tarafından geliştirilen ve Comelze özgü olan 
lazer sistemi, muadillerinin projeksiyon sistemlerine 
kıyasla oldukça kullanışlı ve ekonomiktir. Manuel 
ıstampa diziminde göz yormayan, tüm parçaları açık
ve netçe operatöre gösteren lazer projeksiyon sistemi 
Avrupa Birliği tarafından iş güvenliği sertifikalıdır. 

LED AYDINLATMA
Çalışma alanının tam üstünde bulunan güçlü 
beyaz LED ışık ile, aydınlık bir çalışma ortamı 
sağlanmış olur. Özel bir açıyla yerleştirilmiş LEDler 
sayesinde, derideki hataları görmek kolaylaşır. 
Işığın gücü operatörün kullanım tercihine göre 
değiştirilebilmektedir.

DERİ VAKUMLAMA
CZ Serisi tüm makineler genel ve lokal vakum 
yapabilme özelliğine sahiptir. Bu vakum sistemleri 
sayesinde derinin çalışma alanına gergin şekilde 
tutunması sağlanır. Genel vakum sistemi  ile çalışma 
alanının her tarafında vakumlama yapılır. Çalışma 
alanı altında onlarca 10x14cm’lik mikro vakum 
sektörleri bulunur. Bu sektörler bireysel olarak 
vakumlama yapabilmektedir. Yani vakumlama işlemi, 
yalnızca kesimin yapıldığı bölgede açılır, kafanın terk 
ettiği bölgede kapatılır. Böylece kafanın dolaştığı her 
yerde vakum da dolaşır ve lokal vakumlama yapılmış 
olur. Lokal vakumlama teknolojisi sayesinde 60% 
lara varan enerji tasarrufu elde edilir.

SONSUZ KONVEYÖR & HALI
Sonsuz konveyör sayesinde, sonsuz çalışma 
uzunluğuna sahip olunur. Konveyörün her 
dönüşünde, deri de ilerler ve ilerlediği kadarı kesilir.  
Kanat tamamlanana kadar bu işlem bu şekilde devam 
eder. Konveyör dönme işlemi makine tarafından, 
Vision CC3 sistemiyle haberleşerek yapılır. 4.2mm 
kalınlığında, hava geçirgen Comelz’e özgü özel 
bileşimli yeşil keçe, konveyör band üzerinde hareket 
eder. Uzun ömürlü bir sarf malzeme olan bu keçenin, 
değiştirilmesi de son derece kolaydır.

THE CUTTING 
EDGE COMPANY
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 CZ Serisi
Ortak Teknolojiler

VISION CC3 (MİLİMETRİK KESİM)
Vision CC3 sistemi hassas ve milimetrik deri kesim 
için geliştirilmiş özel bir tesisattır. Yeşil halı üzerinde 
bulunan haberleşme şeridi, bu şeridin hareketlerini 
izleyin bir haberleşme kamerası ve Vision CC3 
yazılımı ile konveyörün dönüş hareketleri milimetrik 
olarak izlenir. İlk defa Comelz tarafından geliştirilen 
sistem sayesinde, ıstampalar milimetrik hassasiyetle 
birebir ölçüsünde kesilir.

TUV (İŞ GÜVENLİĞİ KİTİ)
COMELZ tüm makinelerini, AB (Avrupa Birliği) zorun-
lu iş güvenliği sertifikasyonlarına uygun olarak üret-
mekte ve makinenin operatör güvenliğini gözeten 
teçhizatlarla donatmaktadır. Makinenin hareket 
halinde olan tüm bölümlerinde, operatör güvenliğini 
sağlamak üzere, hareket algılayan sensörler bulun-
maktadır. Muhtelif yerlerde bulunan acil durdurma 
butonları, mekanik koruma aksamları, kapaklar, kart-
lar ve sensörler TUV iş güvenliği kitini oluşturmak-
tadır.

RM (TOPLAMA BÖLGESİ KONTROL MERKEZİ)
— Opsiyonel
Bilindiği üzere bilgisayarlı ve konveyörlü kesim sistemi 
iş kesimini ve iş toplamayı aynı anda yapmayı olanaklı 
kılar. Bu sistemle makinenin önünde deri besleme 
işlemi, ortasında deri kesim işlemi,  arkasında ise 
kesilen parçaları toplama işi yapılır. Son derece seri 
kesim ve üretim sağlayan CZ serisinde, kesilen işlerin 
de aynı hızla toplanması gerekmektedir. Toplayıcının 
hızlanmak için ihtiyaç duyabileceği herşey Comelz 

tarafından düşünülmüş ve bir kontrol merkezinde 
birleştirilmiştir.Toplama bölgesinde toplayıcının baş 
hizasının tam karşısına yerleştirilmiş dokunmatik özel 
ekran, toplayıcının ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 

bir çok fonksiyona sahiptir. Kesilen, kesilmekte olan 
ve kesilecek olan tüm parçalar ekranda eş-zamanlı 
ve ayırt edici şekilde gösterilir. Böylece toplayıcı bir 
yandan ekranı izleyerek iş takibi yapar. Üzerinde 
yanlışlıkla ispiriyle kesilmiş bir parçayı ekranda tespit 
edip, üzerine dokunarak listeye geri ekleyebilir. 

Böylece bu bilgiyi aktarmak üzere kesicinin 
yanına gitmesine gerek kalmaz. Gerekli olduğu 
durumda listede asorti değişikliğini bizzat kontrol 
merkezinden yapabilir. Toplayıcı, modelde bulunan 
parçalara ve asortiye farklı renkler atayabilir ve takibi 
kolaylaştırabilir. Parçaların ölçü bilgisini belirten 
bu sistem, toplayıcıya yine büyük kolaylık sağlar. 
Ekran aracılığıyla bıçak yüksekliği ve makine hız 
parametreleri ayarlanabilmektedir. Toplayıcı örneğin, 
bıçaklarda körleşme olmasından ötürü kesilen işlerde 
saçak oluşmaya başladığında, hemen dokunmatik 
ekran üzerinden bıçakları indirerek bu durumun 
önüne geçebilir.

THE CUTTING 
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AP (TOPLAMA ALANI PROJEKTÖR SİSTEMİ)
—Opsiyonel
Projektör aracılığıyla bütün parçaların üzerine 
ölçülerinin yansıtılabildiği ve parçaların istenilen 
gruplandırmalara göre farklı renklerde gösterilebildiği 
bu sistemde, toplayıcı büyük kolaylık sahibi olur. 

Örneğin toplayıcı, 38 numaraya ait bütün saya 
yüzlere mor renk ışık yansımasını sağlayabilir. Ya da 
tüm gambaları aynı renk göstertebilir.

ANS (OTOMATİK YERLEŞTİRME YAZILIMI) 
—Opsiyonel (ANS hakkında detaylı bilgi için tıkla)
Açılımı Automatic Nesting Software (Otomatik 
Yerleştirme Yazılımı) olan ANS, kesilecek parçaların 
ve ıstampaların otomatik yerleştirilmesini sağlar. 
Kesicinin parçaları kesim alanına birer birer dizdiği 
manuel sistemin aksine, ANS tam otomatiktir. Tüm 
liste yapay zeka tarafından en az fire verecek şekilde 
titizlikle yerleştirilerek, hem deriden hem de manuel 
dizme süresinden tasarruf edilir. 

100% TÜRKÇE YAZILIM 
Makine kontrol yazılımı olan GL ve tüm alt programları, 
ekibimiz AC Makine tarafından deri, ayakkabı ve 
saraciye terminolojisine uygun olarak Türkçe’ye 
çevrilmiştir. Böylece kesici için hem makineyi 
öğrenmesi hem de kullanması kolaylaşmış olur.

AURELİA YAZILIMI (UZAKTAN İZLEME...)
—Opsiyonel (AURELIA hakkında detaylı bilgi için tıkla)
Aurelia, Comelz makineleri uzaktan izlemeye yarayan 
çok modüllü bir yazılımdır. Tamamen web tabanlı 
olan yazılım ip ile şirket içi bulut üzerinden çalışır. 
Comelz bulut zincirine müşterinin sahip olduğu tüm 
Comelz ürünler dahil edilir. Ve takibini yapmak üzere 
admin kullanıcı hesabı belirlenir. Bu hesaba özel bir 
IP adresi aracılığıyla şirket içi web ethernet altyapısın-
dan, ya da uzak masaüstünden erişilir. Master admin 

hesap sayısı sınırsızdır. Örneğin, 2 adet CZ/XL, 1 
adet NEK ve 1 adet Caligola 4 Yazılımı sahibi olan bir 
müşteri, bu ürünleri Aurelia Bulutuna dahil ederek, 
bu bulutun arayüzüne arge, kalite kontrol veya idari 
birimlerin ofis bilgisayarlarından ulaşılabilir. Makine 
ve operatörlerin verimliliğiyle ilgili tüm veriler online 
olarak bu arayüzden takip edilebilir. 

— ø —

Tüm bu özel bileşenlerin bir araya gelmesinin 
bir sonucu olarak, benzersiz bir kesim kalitesi, 
yüksek bir üretim hızı ve olması gereken verimlilik 
ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlar bir arada 
değerlendirildiğinde Comelz kolaylıkla bir tercih 
sebebi olmaktadır.
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• Yüksek çözünürlük
• Ethernet üzerinde seri haberleşme

Eşsiz kamera sistemi

Ayarlanabilir LED teknolojisi
Benzeri olmayan lazer teknolojisi

• Ergonomik çalışma konforu
• İspireleri reflekte eden ışık gücü 

• Istampayı deri üzerine yansıtma
• Deri kenar sınırlarını gösterme
• Uzun ömürlü, maliyetsiz
• İş güvenliği sertifikalı



Comelz tüm makinelerine 1 yıl garanti sağlar. Garanti sınırları içerisinde tüm servis hizmetleri ve parça 
değişimleri ücretsizdir. Garanti sonrası AC Makine ile bakım anlaşması yaparak bir nevi garantiden 
yararlanmaya devam edebilir ve anlaşmayı her yıl yenileyebilirsiniz. Makine kurulum, makine eğitim ve 
yazılım eğitimleri tamamen ücretsizdir. AC  Makine hem makine teslimatından önce kendi ofisimizde, 
hem de makine teslimatından sonra fabrikanızda çift yönlü 2 eğitim sağlar. 

AC Makine, Türkiye ve komşu ülkerinde Comelz’in yetkili satıcısı ve yetkili servis sağlayıcısıdır. Bu bölgelerde 
bulunan tüm makineler AC Makine’nin sorumluluğu altındadır. İhtiyaç halinde olan tüm firmalara aynı gün 
servis geri dönüşü yapan ekibimiz, geniş yedek parça stoğu ile de üretimin durmamasını garanti eder. 
2002’den beri büyüyerek ve gelişerek Comelz servisini sağlayan profesyonel ekibimiz satış sonrası tüm 
makinelerinin arkasında durmaktadır.

AC Makine,  talebiniz akabinde en geç 
bir saat içinde Online Destek sağlar. 

.

Kesim Tarzı:
Kesim Alanı Ebatları:

Keçe Genişliği: 
Kesim Alanı Genişliği:

Kesim Kafası Sayısı:
Maks. Kesim Hızı:
Zımba Slot Sayısı:

+Kalem Slot Sayısı:
+Maks. Zımba Frekansı:

+IP Lazer Sayısı:
+Çözünürlük: 

+Elektriksel Gereksinimler:
+Maks. Enerji Tüketimi:

(Tek vakumda / Çift Vakumda)
+Pnömatik Hava Desteği:

+Net Ağırlık:
+Brüt Ağırlık:

+Makine Net Ölçüleri
Uzunluk:
Genişlik:

Yükseklik: 
+Makine Brüt Ölçüler

Uzunluk:
Genişlik

Yükseklik:
+Ek Seçenekler
Pnömatik Kafa:

VisionCC3 (Takimetri):
ANS (Otomatik Yerleştirme):

AP (Arka Toplama Projektörü)
RM (Arka Toplama Monitörü):

TUV (İş Güvenliği Kiti): 

CZ/L

Konveyor
2000*850mm

2070mm
1,70m2

2
100m/dk

4
1

600/dk
2

0,025mm
400V-50Hz

8kW / 15kW

7 Bar

2730Kg
2990Kg

3230mm(sabit)
2710mm

1790mm(sabit)

2870mm
2220mm(sabit)
2120mm(sabit)

Var
Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu

Var

CZ/M
Konveyor

1600*850mm
1670mm
1,36m2

2
100m/dk

4
1

600/dk
1

0,025mm
400V-50Hz

8kW / - 

7 Bar

2340Kg
2560Kg

3230mm(sabit)
2310mm

1790mm(sabit)

2470mm
2220mm(sabit)
2120mm(sabit)

Var
Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu

Var

CZ/XL

Konveyor
2400x850mm

2470mm
2,04m2

2
100m/dk

4
1

600/dk
2

0,025mm
400V-50Hz

8kW / 15kW

7 Bar

2935Kg
3200Kg

3230mm(sabit)
3110mm

1790mm(sabit)

3270mm
2220mm(sabit)
2120mm(sabit)

Var
Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu
Uyumlu

Var

TEKNİK DETAYLAR

Tüm servis taleplerinizi telefonla veya http://servis.acmakine.com üzerinden; 
Upd isteklerinizi http://upd.acmakine.com üzerinden bildirebilirsiniz.

COMELZ_Türkiye
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HAKİKİ DERİ ve ÇOK KATLI KESİM (SUNİ DERİ / TEKSTİL) HAKİKİ DERİ KESİMİ

¬ 3000mm genişlik¬ 1850mm genişlik

 CZ+ Serisi
    DERİ KESİM MAKİNELERİ
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CZ+L KATLI KESİM MAKİNESİ
Hakiki Deri ve Suni Deri/Tekstil Materyali

CZ+L (okunuş: CZ Plus L), suni derilerin ve tekstil 
materyallerinin katlı kesimini yapabilen son teknoloji 
seri kesim makinesidir. 1850mm çalışma genişliğine 
sahip makine,   konveyör sistemi 
ile sonsuz çalışma uzunluğu 
sunmaktadır. 2 adet son teknoloji 
kesim kafası, raylı manyetik 
eksen üzerinde hareket ederek 
seri bir kesim sağlamaktadır. 
Kafalar üzerinde birer bıçak, 
beşer zımba ve birer kalem 
yuvası bulunmaktadır. 20mm’ye 
kadar üstüste konulmuş 
malzemelerin katlı halde  
kesimine imkan sağlayan 
sistem, aynı zamanda son kata kadar zımba 
uygulayabilmektedir.  CZ+L, sentetik/suni deri,   

tekstil malzemeleri, ayakkabı/çanta yapımında 
ihtiyaç duyulan bilecek tüm materyaller ile beraber 
hakiki deri kesimi de  yapmaktadır. Deri dışındaki 

işlerden hakiki deri kesimine 
geçişte, arada uygulanması 
gereken herhangi bir işlem 
bulunmamaktadır.

KAFA SİSTEMİ
Comelz’in son teknoloji 
kesim kafaları, tela gibi ince 
tekstil malzemelerinden 
kesimi zor kurşun geçirmez 
materyallere kadar, ustalıkla 
kesim sağlamaktadır.  Sektöre 

konveyörlü deri kesim makinesini tanıtan ilk 
firma olan Comelz, 20 yıllık bilgisayarlı deri kesim 
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tarihinde, kesim kafalarını sürekli geliştirmiş ve daha ileriye götürmüştür. 
Tüm muadillerine göre en seri kesimi sağlayan bu kafalar, kesim 
esnasında birbirlerine 1cm’ye kadar yaklaşabilmektedir. Sağ ve sol 
kafa üzerinde birer osilasyon motoru ve motorlara takılı birer elmas 
bıçak bulunmaktadır. Elmas bıçaklar, Comelz ARGE’si tarafından 
özenle belirlenmiş açı ve bileşime sahiptir. Kesim işlemi bu osilasyon 
motorlarının dakikada 20.000 ve üzeri inip kalkma hareketi yapmasıyla 
gerçekleşir. Böylece malzeme bıçağın itirmesiyle değil, inip kalkmasıyla 
kesilmiş olur.

FAS/RAS (Akıllı Cam Paneller)
Önde ve arkada bulunan ses geçirmez malzemeden yapılmış cam 
paneller, otonom ve hareketlidir. Makine ile haberleşen paneller, kesim 
öncesi seri şekilde kapanır. Makine kesim halinde değilken yukarı 
açılırlar. Önde bulunan panel (FAS), kesilecek malzemeyi çok güçlü 
sıkıştırarak kampana görevi görmektedir. Kesim esnasında materyalin 

makine içinde kalan kısmı vakum ve FAS 
sayesinde makine içinde sabitlenir ve 
kesim  esnasında malzeme tamamen sabit 
olur. Kafalarda bulunan 8mm osilasyon 
motorlarının vibrasyon sesini de makinenin 
içine hapseden FAS (ön panel) ve RAS (arka 
panel), kullanıcı için sessiz bir çalışma ortamı 
sağlar. 

Suni/Sentetik, Tekstil ve Deri Kesimi — >20mm malzeme kesimi — >20% daha az fire
 Son Teknoloji Kafalar — 0 mm Parça Mesafesi — Kalem/Zımba İşlevleri

FFD Rulo Besleme (Opsiyonel) — FAS/RAS Akıllı Cam Paneller (Opsiyonel)
Vision Sistemi (Opsiyonel) — ANS Otomatik Istampa Yerleştirme (Opsiyonel)

FFD (Katlanabilir Besleme Ünitesi) 
FFD sayesinde kesimi yapılacak rulo 
malzemeler, resimde görüldüğü gibi FFD’ye 
yüklenerek kesime gönderilir. FFD ünitesinde 
rulo hazne sayısı attırılabilir.  İhtiyaç 
duyulmadığında katlanarak makinenin 
altına ittirilebilen FFD, tamamen hareketli ve 
kullanımı kolaydır.  

FFD ünitesinde bütünleşik halde 
bulunan elektronik kıskaç kolları, 
kesilecek katlı malzemeyi soldan ve 
sağdan sıkıştırarak kitlemektedir. 
Makineye her besleme öncesi kilitleme 
sağlayan ünite, malzemeyi makineye 
tek doğrultuda göndermektedir.

THE CUTTING 
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CZ+L KATLI KESİM MAKİNESİ
Sentetik-Suni Malzeme/Tekstil Malzemesi
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RULO 
COMELZ katlı kesim, 20mm’ye kadar kat kat üstüste 
koyulmuş materyalin aynı anda kesilmesine olanak 
tanıyan bir teknolojidir. Katlı kesimde, materyalin 
kesime hazırlanması ve kesimiyle ilgili iki çalışma 
şekli süre gelmiştir; 

• rulo ile kesim 
• pastal ile kesim

Comelz her iki metod için de ünite geliştirmiş 
ve kullanıcının tercihine sunmuştur. Opsiyonel 
FFD rulo besleme ünitesine rulo yükleyip, rulolar 
üstüste açılarak, makine gönderilebilir. Otomatik 
yerleştirmesi yapılan asorti, kesime gönderilir. 

PASTAL
PT pastal masası ile birbiri üzerine pastal açabilirsiniz.
Üzerinde bir rulo askısı bulunan masaya, kesimi 
yapılacak rulo malzeme takılır. Pastallar, üzerinde 
metraj bilgisi bulunan masaya birer birer açılır. Pastal 
kesimi üniteye bütünleşik otomatik, motorlu bıçak 
ile yapılır, ikinci bir kişiye ihtiyaç duyulmaz. Motor 
materyali keserek gider ve geri gelir. 

TEKNİK DETAYLAR

Çalışma Alanı: 1850x840mm
Kesim Hızı: 120m/dk
Maks. Zımba Frekansı: 600 adet/dk.

Hava Tüketimi: 300NL/min, 6 bar
Maks. Elektrik Tüketimi: 20KVA
Enerji: 3 faz, 400V - 50/60Hz
CZ+L Net Ağırlık: 3324Kg
FFD Net Ağırlık: 300Kg

Ölçüler (FFD hariç)
Yükseklik: 2718mm
Uzunluk: 2870mm
Genişlik: 3484mm

CZ/L PLUS con kit FAS
(ribalta posteriore alla massima estensione)

1:14 LAYOUT DALL'ALTO
1:16 LAYOUT FRONTALE+LATERALE

27
18

2870

CZ/L PLUS con kit FAS
(ribalta posteriore alla massima estensione)

1:14 LAYOUT DALL'ALTO
1:16 LAYOUT FRONTALE+LATERALE

27
18

2870

CZ-PLUS con MONITOR ANTERIORE LATERALE

1:14 LAYOUT DALL'ALTO
1:16 LAYOUT FRONTALE+LATERALE

22
09

3054 (CZ/L PLUS)
4084 (CZ/XXL PLUS) 3484 (CZ/L PLUS) 

4514 (CZ/XXL PLUS)

22
09

ANS otomatik ıstampa yerleştirme yazılımının yapay zekası sayesinde kesilecek parçalar hiç fire olmayacak 
şekilde otomatik dizilir. CZ+L’nin son teknoloji kesim kafaları sayesinde bu nizami yerleştirme ustalıkla kesilir. 
Materyalden 20%’lere varan tasarruf sağlayan sistem, kendini rahatlıkla amorti ettirebilmektedir. Son kata 
kadar zımba yapabileceğiniz makinede, istenilen ebatta zımba kusursuz olarak vurulur. En üstteki katın 
zımba deliğinde konikleşme veya ezilme olmaz. 

ÖNDEN METRAJ ALMA
COMELZ CZ+L makinesi ve ANS yazılımı sayesinde 
kesilmesi planlanan iş için önden metraj alabilirsiniz. 
Siparişi alınan işin, kaç metre rulo malzemeden 
çıkacağı bilgisi bu teknoloji sayesinde elde edilebilir. 
Böylece rulo siparişlerinizi önden belirleyebilir ve satın 
alma tekniklerinize yeni bir yön verebilirsiniz.

THE CUTTING 
EDGE COMPANY

PT: Pastal Ünitesi

Otomatik Pastal Kesici

FFD: Rulo Ünitesi

CZ+L 
arka toplama alanı



 CZ+XXL
    DERİ KESİM MAKİNESİ
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3000mm Genişlik — Hakiki Deri Kesimi —  Son Teknoloji Kafalar
FAS/RAS Cam Paneller (Opsiyonel)

ANS Otomatik Istampa Yerleştirme (Opsiyonel) — Vision Sistemi (Opsiyonel)

TEKNİK DETAYLAR

Çalışma Alanı: 3000x840mm
Kesim Hızı: 120m/dk
Maks. Zımba Frekansı: 600 adet/dk.

Hava Tüketimi: 300NL/min, 6 bar
Maks. Elektrik Tüketimi: 20KVA
Enerji: 3 faz, 400V - 50/60Hz
Net Ağırlık: 3760Kg

Ölçüler
Yükseklik: 2718mm
Uzunluk: 2870mm
Genişlik: 4514mm

THE CUTTING 
EDGE COMPANY

FAS/RAS (Akıllı Cam Paneller)
Önde ve arkada bulunan ses geçirmez malzemeden 
yapılmış cam paneller, otonom ve hareketlidir. 
Makine ile haberleşen paneller, kesim öncesi seri 
şekilde kapanır. Makine kesim halinde değilken 
yukarı açılırlar. Önde bulunan panel (FAS), kesilecek 
malzemeyi çok güçlü sıkıştırarak kampana görevi 
görmektedir. Kesim esnasında materyalin makine 
içinde kalan kısmı vakum ve FAS sayesinde makine 
içinde sabitlenir ve kesim  esnasında malzeme 
tamamen sabit olur. Kafalarda bulunan 8mm 
osilasyon motorlarının vibrasyon sesini de makinenin 
içine hapseden FAS (ön panel) ve RAS (arka panel), 
kullanıcı için sessiz bir çalışma ortamı sağlar. 

CZ Plus XXL modeli 3 metre çalışma genişliğine sahiptir. Kesim kafaları bu çalışma alanının tamamında 
büyük bir hızla kesim yapmakta, kafalar manyetik eksen üzerinde hareket etmektedir. COMELZ bu en geniş 
modelini, yine ayakkabı ve çanta sektörleriyle beraber, daha çok otomotiv, koltuk ve mobilya sektörleri için 
geliştirmiştir. Geniş ve iri tam kanatlarla üretim yapan tüm müşteriler için biçilmiştir bir kaftandır. İri kanatlar 
ortadan ayrılmaya gerek kalmadan, direk makineye beslenerek seri şekilde kesilmektedir. 

VISION SİSTEMİ (OPSİYONEL)
Vision, Comelz’in geliştirmiş olduğu özel bir yazılım ve 
ekipman ikilisidir. Deri veya tekstil malzemesi üzerinde 
bulunan logo ve desenler özel kameralarla ve yazılım 
aracılığıyla algılanarak, seri olarak kesilir. Makineye öğretilen 
şekil, malzeme üzerinde gördüğü aynı şekli algılar ve kesim 
emrine ekler. Malzeme kullanıcı müdahalesi ve insiyatifi 
olmadan seri şekilde kesilir.

ANS (OTOMATİK YERLEŞTİRME YAZILIMI) 
—Opsiyonel (ANS hakkında detaylı bilgi için tıkla)
ANS, kesilecek parçaların ve ıstampaların 
otomatik yerleştirilmesini sağlayan yazılımdır. 
Kesicinin parçaları kesim alanına birer birer 
dizdiği manuel sistemin aksine, ANS tam 
otomatiktir. Tüm liste yapay zeka tarafından 
en az fire verecek şekilde titizlikle yerleştirilir. 
Hem deriden tasarruf hem de manuel dizme 
süresinden tasarruf edilir.

Otomotiv ve koltuk benzeri sektörlerde kesilecek 
model parçaları epey büyük olduğu için, kimi 
durumlarda kanadı ikiye ayırmak işe yaramamaktadır. 
CZ+XXL, bu tarz durumlarda müşterinin ihtiyacına 
yine cevap vermektedir. Kesilecek devasa parçalar, 
CZCL yeşil lazer teknolojisiyle birer birer deri üzerine 
yerleştirilerek, kes emriyle kesime gönderilir. Deri 
vakumlama sistemi ve konveyör teknolojisi olan 
makine, FAS/RAS akıllı cam paneller ve son teknoloji 

kesim kafalarıyla ileri endüstriyel bir makine haline 
dönüşür. Comelz’in son teknoloji kesim kafaları, tela 
gibi ince tekstil malzemelerinden suni deriye, ince 
veya kalın hakiki deriden kesimi zor kurşun geçirmez 
materyallere kadar, ustalıkla kesim sağlamaktadır. 
Tüm muadillerine göre en seri kesimi sağlayan bu 
kafalar, kesim esnasında birbirlerine 1cm’ye kadar 
yaklaşabilmektedir.



1. AŞAMA:
Comelz özel üretimi yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla derinin resmi çekilip dijitalleştirilir. Bir buton 
aracılığıyla çekilen fotoğran hemen ekrana yansır. Birebir desi ölçen makine, kanadın resminin hemen 
altında desiyi gösterir. Aşağıdaki resimde de gösterildiği gibi tek iri kanat veya çoklu küçük kanatlar beraber 
çalışılabilir. Kanat çok büyük olsa dahi, makine konveyörlü olduğu için, konveyörü döndürerek deriyi 
ilerletip kanatın fotoğraflama işlemi yapılabilmekte ve derinin tamamının resmine yine desisiyle beraber 
ulaşılabilmektedir.

 NEK
Otomatik Yerleştirme Makinesi

NEK (NESTING) NEDİR?
Comelz NEK teknolojisi, ıstampaların insan müdahalesi olmadan yapay zeka ile otomatik yerleştirilerek 
kanatların seri şekilde kesilmesi için geliştirilmiş bir deri kesim teknolojisidir. Nesting olarak da bilinen 
sistemde, deriler NEK makinesinde birbir okutulur. Yüksek çözünürlüklü 10 adet özel ethernet kamera 
yardımıyla kanat fotoğraflanarak hafızaya alınır. Akabinde Comelz kontrol kalemi yardımıyla derinin ispireleri 
işaretlenerek makineye öğretilir. Ardından ANS otomatik ıstampa yerleştirme işlemi yapılır. İşlem uygulanan 
kanat kaydedilerek, COMELZ kesim makinelerinde kesime gönderilir. 
ANS (Automatic Nesting Software; TR: otomatik yerleştirme yazılımı), otomatik ıstampa yerleştirme işlemi 
NEK, COMELZ kesim makineleri veya bir ofis bilgisayarında uygulanabilir. Üç çalışma şekli de kullanıcıya 
öğretilerek, ANS’nin nerde uygulanacağı tercihi kullanıcıya bırakılmaktadır. ANS ile ilgili daha fazla bilgiye 
Yazılımlar bölümünde ulaşabilirsiniz.
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NEK, kritik spotlarda bulunan 10 adet yüksek çözünürlüklü IP kamera, 20 adet LED ile desteklenmiştir. 
Deri, bu yüksek teknoloji deri dijitalleştirme sistemi ile kaydediler. LED’lerin ışık yoğunluk gücü ve ışık rengi 
ayarlanabilmektedir. Böylece ispirelerin kontrolü için kullanıcıya farklı deneyimler sunulmuş olmaktadır. 
Hem de beyaz, parlak veya lame derilerle çalışma durumu oluştuğunda, kullanıcı ışık yoğunluğunu 
düşürerek çalışabilir, veya koyu tonlarda ve bol ispireli deriler geldiğinde ışık gücünü tamamen arttırarak 
çalışabilmektedir.

11.000 lux2.000 lux

2.700°K 6.500°K

JAY 
DESIGN

PROSES 01
Deri 

Fotoğraflama

02
İspire

İşaretleme & 
Kalite Verme

03
ANS (Otomatik 

Istampa 
Yerleştirme)

04
Deri Kesim

Deriden Dökme İnsiyatifi Yapay Zekaya Ait Olur (ANS) ve Deriden Tasarruf Sağlar
Deri Kesim Makinelerini Tam Otomatik Hale Getirerek Üretim Artışı Sağlar

Daha Kaliteli Deri Kesim İçin Deriyi Odak Noktanıza Almanızı Sağlar
Desi Ölçer
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http://www.acmakine.com/qr-nek


 NEK
Otomatik Yerleştirme Makinesi

Işık ve gölge ayarı için 
hareketli paneller

ANS yapılmış kanat.

Kırmızı: 1. Kalite
Sarı: 2. Kalite
Yeşil: 3. Kalite

Family fonksiyonu ile derideki ton 
farklılıklarından kaçınmak üzere 
sağ/sol teki; ya da yüz/gambayı 
birbirine çok yakın olacak şekilde 
kestirebilirsiniz.

L/R L/R

Sayayı yönlü kesmek için kesim yönü 
atanabilir. Ve hangi parçanın en önce 
kesilip bitirilmesi gerektiği yine 
CalCon’da belirtilir.

3. AŞAMA
Okutulmuş ve kalitelerine ayrılmış kanatlarda hangi bölgeye hangi ıstampanın atılacağı işlemi bu aşamada 
yapılır. Ayakkabı veya çanta modelinizde bulunan parçaların her biri için ayrı ayrı kalite bilgisi tanımlanır. 
Örneğin, saya yüzün, kanadın 1. kalitesinden; gambanın kanadın 2. kalitesinden kesileceği bilgisi
CalCon Modelde İşlem yazılımıyla yapılır. (CALCON hakkında detaylı bilgi sayfa 36’da...)

NEK,  barkod sistemi sayesinde stoklu 
kanat çalışmayı olanaklı kılar. Okutulan 

ve yerleştirmesi yapılan kanatlar 
hemen shift içerisinde veya  stoğa 
kaldırılarak daha sonra kesilebilir.
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Fotoğraflama ve Okuma İşlemi
250 desilik bu siyah kanat, soldaki 
resimde okutulmaya başlanmış, F3 
butonu sayesinde konveyör döndürülerek 
deri ileri gönderilmiştir. Derinin ilerleyişi 
boyunca fotoğraflama işlemi devam 
etmiştir. Soldaki resimde derinin 
başlangıcı, sağdakinde aynı derinin sonu 
görülmektedir. Ekranda kanadın bütünü 
tamamlanmıştır. O kanada ait okunan 
desi miktarı yine ekranda derinin alt 
kısmında belirtilmiştir.

2. AŞAMA:
NEK’e serilmiş derinin, özel Comelz kalemi ile ispireleri işaretlenir. Kesime gitmesi istenmeyen tüm kesik, 
çatlak, damar ve boşluklar kalem ile işaretlenir. İşaretlemeler anında ekrana yansır. Akabinde operatör 
tarafından kalem aracılığıyla kanat, kalite bölgelerine ayrılır. Yani derinin en temiz yerlerine 1. kalite, daha az 
temiz yerlerine 2. kalite, etek vb. bölgelerine 3. kalite bilgisi yine kalem ile verilir. 1. kalite (sırt), 2. kt (boyun 
ve sırt altı), 3. kt (etek), 4. kt (ispire/monta payı) 5. kt (delik açık boşluk) 

Ayak pedalı ile 
deri vakumlama 
çalıştırılır. Pedala 
farklı fonksiyonlar 
atanabilir.

NEK’te aynı anda tek kanat, iki veya üç kanat beraber de çalışabilirsiniz.

Pil veya USB ile çalışabilen NEK kalemi, butona basıldığında 
lazer ile haberleşerek çizim yapıyor.

4. AŞAMA —Opsiyonel (ANS hakkında detaylı bilgi için tıkla)
ANS yazılımı ile, otomatik yerleştirme, yani kesilecek parçaların otomatik dizilmesi işlemi yapılır. Kanadın desi 
büyüklüğüne bağlı olarak 0-2 dk içerisinde yapılan yerleştirme özellikle çok parçalı işlerde operatörün kendi 
insiyatifi ile manuel dizmede kaybettiği zamanı ortadan kaldırdığı gibi, deriden de büyük tasarruf sağlatır.

3668.5

2044

1100
1750

3668.5

2044

1100
1750
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ASMA KÖPRÜ
Kesim kafasını taşıyan 
kafes, lineer doğrultuda 
hareket sağlaması üzere 
makinenin çalışma alanı 
yerine yukarda bir asma 
köprüye bağlanmıştır. 
Böylece kesilecek olan 
deri veya tekstil tüm 
malzemeler çalışma 
alanına yatay veya dikey 
konabilmektedir.

CJ/3
HAKİKİ DERİ KESİMİ

¬ 3000mm x 1000mm

CJ/1
HAKİKİ DERİ KESİMİ

¬ 1600mm x 1000mm

26 27
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 CJ Serisi

2400mm

EMSALSİZ İŞ GÜVENLİĞİ ÖZELLİKLERİ
Operatörün direk kesim alanının ve kesim kafasının önünde 
çalışıyor olduğu bu tarz masa sabit masa tipi makinelerde 
güvenlik, iş güvenliği önemli bir husustur. CJ serisi kesim 
kafası, resimde görülen ve hareket algılayan sarı/siyah güvenlik 
çubuklarının içinde kalacak şekilde konulmuştur. Böylece, 
bu güvenlik sensörleri kafanın etrafında bir güvenlik kafesi 
oluşturmaktadır. Kafes, içinde bir el veya parmak algıladığında 
makine anında durmaktadır

PROJEKSİYON
CJ makineleri isteğe bağlı olarak LCD projektörlerle donatılabilir ve 
yansıtma işlemi projektör ile gerçekleştirilebilir. Ya da Comelz’e özgü 
geleneksel yeşil lazer teknolojisi ile yansıtma 
işlemi yapılabilir. Comelz CJ serisinde projeksiyon 
tercihini LCD ya da Lazer olmak üzere kullanıcının 
tercihine bırakmıştır. Resimde de görülebileceği 
gibi LCD projektörler makinenin arka tarafına 
konuşlandırılmıştır. Bu sayede yansıtma görüntüsü 
kullanıcının üstüne düşmemektedir.

DİĞER ÖZELLİKLER
CJ serisi makineler, Comelz’in diğer seri makinelerinde standart 
haline gelmiş tüm fonksiyonlarına sahiptir:
- 7 araçlı kesim kafası (yüksek frekanslı pnömatik bıçak, 4 
bağımsız zımba ünitesi, kalem ve pim zımbası)
- Son teknoloji raylı eksenler
- Kesim alanında mikro bölgesel vakum sistemi
- 17.5kW’ya kadar vakum motoru (soğutuculu ve ses geçirmez 
özel bölme içerisinde)
- kesim kafası için elektronik yağlama sistemi
- Elektrik güç ünitelerinde oluşabilecek potansiyel sorunlara 
karşı geliştirilmiş özel izolasyon ve korumalar
- Makine kontrolü ve otomatik nesting uygulaması için geliştirilmiş, 
kullanıcı dostu özel Comelz yazılımları

TEKNİK DETAYLAR
(CJ3 ve CJ1 için ortak özellikler) Kesim Hızı: 60m/dk

Maks. Zımba Frekansı: 300 adet/dk
Maks. Elektrik Tüketimi: 20KVA
Elektrik: 3 phase 400V - 50/60Hz
220V - 50/60Hz (opsiyonel)

VISION SİSTEMİ (OPSİYONEL)
Vision, Comelz’in geliştirmiş olduğu özel bir yazılım ve ekipman ikilisidir. 
Deri veya tekstil malzemesi üzerinde bulunan logo ve desenler özel 
kameralarla ve yazılım aracılığıyla algılanarak, seri olarak kesilir. 
Makineye öğretilen şekil, malzeme üzerinde gördüğü aynı şekli algılar ve 
kesim emrine ekler. Malzeme kullanıcı müdahalesi ve insiyatifi olmadan 
seri şekilde kesilir. Vision bu sayede, zamandan ve iş gücünden büyük 
ölçüde tasarruf eder, kesimde yapılacak hataların önüne geçer.

DERİ KESİM MAKİNELERİ THE CUTTING 
EDGE COMPANYTıkla-İzle
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TEKNİK DETAYLAR

Çalışma Alanı: 1550 x 1000mm
Kesim Hızı: 50m/dk
Maks. Zımba Frekansı: 300 adet/dk

Enerji: 400V - 50HZ
Maks. Elektrik Tüketimi: 9,5KW
Hava Tüketimi: 6 Bar
Net Ağırlık: 1700Kg

Ölçüler
Yükseklik: 175cm
Uzunluk: 280cm
Genişlik: 222cm

CT/M, hem butik üretim hem de hız arayışında olanlar için 
geliştirilmiş, seri, tek kafalı, sonsuz konveyör hareketine sahip 
ve çalışma genişliği 1500mm olan bir Comelz teknolojisidir. 
Geleneksel Comelz kesim kafaları gibi, bu makine de bir 
bıçak, dört zımba, bir kalem ve bir pimleme olmak üzere 
yedi araca sahiplik eder. Comelz teknolojisi yeşil lazer ile 
projeksiyon gerçekleştirilmekte olup, yerleştirme manuel veya 
ANS otomatik (opsiyonel) olarak gerçekleştirilebilmektedir. 

VISION SİSTEMİ (OPSİYONEL)
Vision, Comelz’in geliştirmiş olduğu özel bir yazılım ve ekipman ikilisidir. Deri veya tekstil malzemesi üzerinde 
bulunan logo ve desenler özel kameralarla ve yazılım aracılığıyla algılanarak, seri olarak kesilir. Makineye 
öğretilen şekil, malzeme üzerinde gördüğü aynı şekli algılar ve kesim emrine ekler. Malzeme kullanıcı müdahalesi 
ve insiyatifi olmadan seri şekilde kesilir. Vision bu sayede, zamandan ve iş gücünden büyük ölçüde tasarruf 
eder, kesimde yapılacak hataların önüne geçer.
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 CT/M
Çok Amaçlı Kesim & Seri Logo Kesimi

 CZ/P
    Butik Deri Kesim Makinesi

1300 x 650mm ile son derece ergonomik bir çalışma alanı sunan CZ/P, pnömatik tek kafalıdır. Makine ile 
deri kesime ilaveten, yine zımbalama ve gümüş kalem çekme işlevi de yapılabilmektedir. CZ/P, fantazi 
ve butik üretim ayakkabı ve çanta üreticileri, modelhanelerde modelciler ve saraciye ürünleri imal eden 
küçük üreticiler için biçilmiş bir kaftandır. Sonsuz konveyör hareketi ve vakumlu çalışma alanı sayesinde 
orta ölçekte seri üretime de elverişlidir. Küçük yapısının bir avantajı olarak her türlü ortama kurulabilmektedir.

TEKNİK DETAYLAR

Çalışma Alanı: 1300x650mm
Kesim Hızı: 50m/dk
Maks. Zımba Frekansı: 300 adet/dk

Maks. Elektrik Tüketimi: 8KW
Enerji: 400V - 50Hz
Net Ağırlık: 1100Kg

Ölçüler
Yükseklik: 175cm
Uzunluk: 157cm
Genişlik: 166cm

1500mm Çalışma Genişliği | Pnömatik Tek Kafa | Seri Deri Kesim
Sonsuz Konveyor Bant | Vision SN (opsiyonel) | ANS (opsiyonel) | RM (opsiyonel)

Tıkla-İzle Tıkla-İzle
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CM44S+ çelikli taban seri üretiminde kullanılan 
yüksek teknoloji seri bir makinedir. Fiber, tekson, 
neolit kesimini mümkün olan en az fire ile yapmakta 
ve takviyeli tabanda ise mümkün olan en yüksek 
kalite ile kesim yapmaktadır. 
Kesim kafasında elektrik ya da pnömatik motor 
tercihi üreticiye bırakılmaktadır. Arka taşıyıcı 
sayesinde istenildiği kadar malzeme makineye 
yüklenebilir ve kesime gönderilir. Dünyada en az fire 
ile çalışan, lazer ile model kesimi de yapabilen tek 
taban makinesidir.

2 BAĞIMSIZ KESİM KAFASI
Hızlı ve sağlam kesim kafaları, osilasyonlu 
bıçaklardan ve marker kalemlerden oluşur. Kafalar 
1500mm genişlik ve konveyör sayesinde sonsuz 
uzunlukta tamamen birbirinden bağımsız olarak 
hareket eder.

NESTİNG (ISTAMPA YERLEŞTİRME)
Caligola’ dan ya da başka CAD’lerden aktarılan 

kalıplar (dxf olarak), ANS otomatik ıstampa 
yerleştirme algoritması sayesinde yerleştirilir. Parlak 
lazer projektörünü kullanarak manuel yerleştirme 
yapmak da mümkündür.
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TEKNİK DETAYLAR
Çalışma Alanı: 1500mm
Maks. Materyal Kalınlığı: 10mm

Kesim Hızı: 2 x 50m/dk
Çözünürlük: 0,025mm
Enerji: 400V - 50HZ

Maks. Enerji Tüketimi: 10kW

Pnömatik Hava Desteği: 7 Bar

Net Ağırlık: 2100Kg

Ölçüler:
Yükseklik: 169cm
Uzunluk: 330cm
Genişlik: 213cm

ARKA TAŞIYICI ÜNİTE
Çeşitli ebatlarda taban astarı, fiber vb. 
materyalleri makinenin kesici kafalarına 
otomatik olarak taşıyan GL ile entegre çalışan 
bir besleme ünitesidir.

18 iğne ve vantus ünitesi bulunan arka 
taşıyıcıda malzemeler 5 adet fırçasız doğru 
akım motoru ile taşınır. Ünite, doloyısıyla 
motorlar Comelz üniversal kesim yazılımı olan 
GL ile doğrudan entegre çalışarak kesim 
ve besleme ünitesi arasında koordinasyon 
sağlanır.

Milimetrenin 1%’i oranında bıçak hassasiyeti.

Kesilen tabanlar üstü 
üste konduğunda hepsi 
bire bire aynı kalıpta 
olmaktadır. Taban ne 
kadar sert ya da düşük 
yoğunluklu olursa olsun 
kesilen malzemelerin 
boyutları her zaman aynı 
kalır.

 CM44S+
Taban Malzemeleri Kesim Makinesi

NE KESER?
Taban Astarı
Fiber
Deri
Neolit
Sarı Malzeme
Rejenere Deri
Salpa
Takviye şeritli selülözik 
malzeme
Selülözik Malzeme
Termoplastik

Pnömatik Çift Kafa | Otomatik (ANS) ya da Manuel Yerleştirme
Yüksek Hız & Yüksek Adet | Sonsuz Konveyor Bant | Ayarlanabilir Arka Asansör

THE CUTTING 
EDGE COMPANYTıkla-İzle
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TEK LİSANS
Yazılım ile beraber size özel bir USB yazılım koruma 
cihazı verilir. Ve lisans, ömür boyu size ait olacak 
şekilde teslim edilip, aylık abonelik şeklinde değildir.

TAKIMLAMA
Takımlama ölçeğini seçin, ana numarayı belirleyip ölçek 
skalasını belirtin ve eğer varsa özel takımlama (bot, 
konç,rok tabanı, bağcık, topuk, logo vs.) kuralları ekleyip 
sadece birkaç adımda takımlamayı gerçekleştirin. 

KOLAYCA OLUŞTURUN
İhtiyaç duyabileceğiniz tüm teknik bileşenleri 
anamenüye yerleştirilmiş kısayollar ile kolayca 
çizin ve ekleyin: paylar, stenciller, çentikler, 
metinler, zımbalar, nakış hatları vb. 
Nümerik olarak girilen tüm bileşenler 
parametriktir. Örneğin bir parçanın uzunluğu işin 
herhangi bir etabında yeniden değiştirilebilir ve 
bundan etkilenecek olan tüm bileşenler otomatik 
olarak güncellenir.

CALIGOLA4
Ayakkabı yazılımı Caligola’nın dördüncü nesli Caligola 4; sektörün standardı, güçlü, her üreticiye kolayca 
adapte olabilen, kullanımı kolay, eksiksiz ve kullanıcıların ve pazarın ihtiyaçlarına dikkat eden bir yazılım 
olarak Comelz teknolojiler zincirinde yerini almaktadır. Takımlamadan profile, veri sayfalarından kapak 
resmine, desi almaktan CAD içinde otomatik yerleştirmeye kadar farklı modüllerle donatılabilen Caligola 4, 
doğabilecek tüm ihtiyaçlarınıza tek seferde çözüm sunmaktadır.
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TÜRKÇE
Caligola 4, ayakkabı terminolojisine 
uygun şekilde ekibimiz AC Makine 
tarafından Türkçeye çevrilmiştir.

Takımlama Sabitleme:
Çizmede konç bölümünü 
sabit tutup, alt bölümü 
takımlayabilirsiniz, ya da 
rokta tabanı sabit tutup üst 
sayayı takımlayabilirsiniz

Tarayıcı ile ıstampayı Caligola’ya aktarın.

 CALİGOLA 4
Takımlama ve Tasarım Yazılımı

Ayakkabı

Ya da dijitalleştirici tabletlerde, 
cursor yardımıyla çizerek aktarın.

VERİSAYFALARI

Materyal, aksesuar ve işlem veritabanları 
yaratarak bu veritabanlarından 
dinamik olarak veri çekebilirsiniz. Bu 
şekilde oluşturacağınız veri sayfalarını 
(Zarf, İşlem, Sarfiyat ve Özet) hem iş 
akışınızda kullanabilir, hem de PDM 
ve yönetim kontrol yazılımlarına veri 
aktarabilirsiniz.

DIŞA AKTARMA
COMELZ makineler için kendi dosya formatı olan 
CMZ ya da diğer makineler için DXF, HPGL ve PDF 
dosya formatlarında çıktı alınabilir.

İÇE AKTARMA
Modelin temel bileşenlerini Caligola’ya aktarmak son derece basittir;
• Tarayıcı kullanarak
• Dijitalleştirici çizim tableti ile çizerek
• DXF, PDF, HPGL, PAT, SHOES dosya formatlarıdnan resim olarak
 içe aktararak 

THE CUTTING 
EDGE COMPANYTıkla-İzle
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IMPORT
Modelin temel bileşenlerini 
digitizer çizim tabletindan, 
tarayıcıdan, resim 
dosyalarından ya da DXF, 
PDF, HPGL gibi farklı dosya 
formatlarından aktarabilirsiniz.
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 CLEOPATRA
Tasarım Yazılımı

Çanta

STANDART ve ÖZEL FONKSİYONLAR
Kuşgözü yapımı ve fermuar için iç-kesilere ek olarak,  Paralleller, orta-çizgiler, daireler, elipsler ve dikdörtgenler 
gibi geometrik girdiler de oluşturabilirsiniz. Cleopatra, çantanın tabanı, önyüzü ve yan parçaları için birbirinden 
değerli birçok özel fonksiyonu tasarımcının kullanımına sunar.

EXPORT
Dört dosya formatında çıktı alabilirsiniz: CMZ (Comelz 

teknolojileri arası 
dosya haberleşme 
formatı), diğer 
makineler için DXF 
ve HPGL formatı ve 
çıktı almak üzere PDF 
formatı.

COMELZ Cleopatra, Çanta tasarlamak üzere geliştirilmiş son derece 
güçlü ve parametrik bir programdır. Tasarımcının her türlü ihtiyacı düşünülerek geliştirilmiş yazılım, 
gelenek çalışma metodlarının yanı sıra, modern temelden geliştirme tekniği sunmaktadır.

TEMELDEN GELİŞTİRME
Tamamen parametrik şekilde geliştirilmiş yazılımın, temelden geliştirme 
tekniğiyle çalışarak tüm parametrik nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Tüm girdi 
ve parçaların birbirine bağlı olduğu teknikte, parçaların birinde yapacağınız 
herhangi bir ayar, değişikliğin ilişki içinde olduğu tüm parçaları etkilemektedir. 
Temelden geliştirme metoduyla, çanta modelinizin yalnızca temel bileşenlerini 
çizerek geri kalan tüm tasarımı bu temel bileşen üzerine Cleopatra yardımıyla 
kolayca yaratabilirsiniz. Eksen, bağlı girdiler, çentikler, stencil, doldurmalar, 
kıvırma,bindirme, dikiş payları gibi daha nice fonksiyonun tamamını sadece 

birkaç adımda uygulayabilirsiniz. Temelden 
Geliştirme tekniği sayesinde, hızlıca tasarım 
ve model çıkarabilirsiniz, modelin temel 
bileşenlerini oluşturmanız akabinde, çanta 
tasarımında gerekli olabilecek tüm bileşenleri 
birkaç fonksiyon ile çantaya uygulayabilirsiniz, 
modelin birbiriyle ölçü anlamında ilişki içinde 
olan parçalarına link fonksiyonu atayarak, 
bir değişikliğin ilgili diğer parçalarda 
otomatik olarak ayarlanmasını sağlayarak, 
tasarımlarda ölçü hatalarını ortadan kaldırır 
ve zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz.

GELENEKSEL YÖNTEM
Parçaların herbirini birer birer, birbirleriyle bağlı (link) olmayacakları şekilde, ızgara kutusu içinde çizme 
yöntemidir. Cleopatra sayesinde geleneksel yöntem ile çalışabileceğiniz gibi, Comelz bu yöntem için de 
büyük hız ve ergonomi 
sağlar. Buna ek olarak 
ızgara ve model 
çizgilerini devam 
ettirebilir ve farklı 
parçaların girdilerini 
birbirine bağlayarak 
birleşme yerlerindeki 
değişimleri otomatiğe 
bağlayabilirsiniz.

VERİSAYFALARI 
Caligola 4 ‘ten tanıdığımız ST veri sayfaları modülü (materyal gereksinim ve maliyet hesaplama modülü), 
Cleopatra için de mevcuttur. Böylece modellemesi ve tasarımı tamamlanmış çantanın tanımlanmış sipariş 

adedi için,  hangi materyalden kaç desi (ya da 
metrekare) veya hangi aksesuardan ne kadar ve ne 
maliyetle gerekeceği bu modülce hesaplanır ve PDF, 
JSON ve CSV olarak çıktısı alınabilmektedir. Yine bu 
modül sayesinde teknik bilgi içeren model kapak 
zarfı alınabilir ve her model içinde resimdeki gibi zarf 
oluşturabilirsiniz.

THE CUTTING 
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CalCon
Model Düzenleme Yazılımı THE CUTTING 

EDGE COMPANY

CALCON
CalCon bir model düzenleme programıdır. Makine üzerinde veya bir ofis bilgisayarında çalıştırılabilir.  
Caligola veya Cleopatra’da oluşturulmuş Comelz ortamı dosyası olan CMZ uzantılı modeller CalCon’da 
düzenlenmektedir. Bununla beraber Comelz ortamı dışından gelen global bir dosya formatı olan DXF de 
CalCon tarafından okunabilmektedir. 

IZGARA SİSTEMİ
CalCon sayesinde, kesilecek parçaların tümü ölçülerine göre sıralanarak bir ızgara içerisinde görüntülenir. 
Böylece kesim öncesi modeliniz tüm parçaları bir kerede gözünüzün önünde olur. Ölçülerde ve modelde 
herhangi bir hata olup olmadığı buradan ilgili parçanın içine girerek hemen kontrol edilebilir.

MODELDE DÜZENLEME
• Parçalara zımba atama ve mevcut zımbalarda yer veya ölçü 

değişikliği hemen CalCon üzerinde yapılabilir.
• Kesim olan çizgiler 

kaleme dönüştürülebilir; 
keza kalem olan çizgiler 
de kesim çizgisine 
dönüştürülebilir.

• Gümüş kalem veya 
numara çentiği hemen 
CalCon üzerinde 
yapılabilir. Modele 
sadece birkaç adımda 
istenilen çentik türü 
verilebilir.

• CalCon, müşteriye 
büyük bir çentik-atma-
kolaylığı sağlamaktadır.

GRUPLAMA
• Gruplu kesilmesi istenen parçalar birbiriyle 

gruplanabilir. CalCon’un gelişmiş gruplama 
fonksiyonları ile çeşitli gruplama varyasyonları 
kolayca uygulanabilir.

ANS / NESTİNG HAZIRLIĞI
• Otomatik yerleştirme yapılacaksa modelde CalCon’da 

düzenleme yapmak gerekmektedir. Hangi parçanın hangi kaliteden kesileceği bilgisi, yönlü kesilecek 
parça olup olmadığı bilgisi, montaj ve sınır payları bilgisi yine CalCon’da ayarlanmaktadır.

MODELDE TANIMLAMA VE SINIFLANDIRMALAR
• Mevcut modele, başka bir modelden içe aktarma yöntemiyle 

yeni parça eklenebilir. İstenmeyen 
parçanın modelden 
çıkarılması sağlanabilir.

• Parçalarda adet sayı 
değişimleri, parça 
isimlendirmesi ve parça renk 
ataması yapılabilir.

Kırmızı: 1. Kalite
Sarı: 2. Kalite
Yeşil: 3. Kalite

Sayayı yönlü kesmek için kesim yönü 
atanabilir. Ve hangi parçanın en önce 
kesilip bitirilmesi gerektiği yine 
CalCon’da belirtilir.

Tıkla-İzle
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Manuel: Kesici, manuel kesim yaparken aldığı kanadı 
o an gözleriyle analiz ederek derinin iyi yerlerinden iyi 
ıstampaları alacak şekilde parçaları birer birer koyarak 
ilerler. Kesilecek listedeki parçalarının tamamını birer birer 
koyarak ilerler.

ANS: Nestingte, sistem listenin tamamını analiz eder, 
taranmış bütün derileri bir seferde düşünerek tüm  listeyi 
yerleştirir. Kesici 1 kanadı düşünürken, ANS tüm kanatları 
ve tüm listeyi analiz eder. Bunun deri tasarruffuna 
yansımasını tahmin edebilirsiniz.

— ø —

Manuel: Kesici manuel keserken, makinede beklemeler, 
durmalar yaşayabiliyor. Özellikle büyük kanatların manuel 
diziminde kesici makineye yetişemiyor. Kafalar çoğu 
zaman kesicinin dizimini bekliyor, iki kanat geçişi arasında 
ise makine yatıyor.

ANS: Ancak otomatik nestingte herşey kesicinin 
kullanımına hazır olduğu için asla bekleme yaşanmıyor. 
Kanatların ispireleri belirtilmiş, kalite bölgeleri ayrılmış 

ve otomatik ıstampa yerleştirmesi yapılmış olduğu için 
kesicinin tek odak noktası deriyi kesmek oluyor. Bir 
kanadın kesimi yapılırken, bir sonraki kanat barkod ile 
okutulup çağrılarak otomatik yerleştirmesi hazır olarak 
deri kesim alanına seriliyor. Kes emri verildikten sonra 
hemen yeni kanadın kesimine başlanıyor. İki kanat arası 
geçişte bekleme yaşanmıyor. Bunun günde elde ettiğiniz 
kesim adedine yansımasını tahmin edebilirsiniz.

— ø —

Manuel: Elle manuel yerleştirme yaparken kesicinin 
kanadın bölgelerine ne kadar özen gösterdiği, etek 
bölgesinden, boyundan veya karından yüz alıp almadığı 
veya ispire kaçırıp kaçırmadığı asla emin olunamayacak 
birer soru işaretidir.

ANS: Nesting ile deriden tasarruf ve daha fazla üretim 
hacmi gibi avantajların yanı sıra, deri kesimde kalite 
konusunda da farklı bir mertebeye gelinir.  NEK’te deri 
tararken belirlenen sınırlarında dışında parça alınmaz. 
Örneğin yüzler  ve maskaretler veya çanta ön yüzleri her 
zaman belirleyeceğiniz 1. kalite bölgesinden alınır. Buna 

OTOMATİK NESTİNG’in AVANTAJLARI
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ANS Nedir?
Açılımı Automatic Nesting Software olan ANS, Türkçe’de Otomatik Yerleştirme Yazılımı anlamına gelir. 
Kesilecek parçaların otomatik diziminin yapıldığı yapay zeka algoritması, COMELZ tarafından geliştirilmiştir. 
Deri kesimi yapılacak parçalar deriden maksimum tasarruf/minimum fire elde edilecek şekilde yerleştirilir. 
Sistem hem deri kesimi için, hem de suni deri rulo kesimi için levha yerleştirmesi yapabilmektedir. 

ANS İşlemi Nerede Uygulanır?
• NEK üzerinde
• COMELZ’in tüm deri kesim makineleri üzerinde
• OFİS/ARGE bilgisiyarında

ANS, yukarıda belirtilen sistemlerin hepsine kurulabilmektedir. Yani otomatik ıstampa yerleştirme işlemini, 
direk NEK üzerinde, örneğin bir CZ/XL üzerinde veya firmanızda bulunan bir bilgisayar üzerinde (örneğin 
argede) yapabilirsiniz. 

ANS, 3 farklı modüle sahiptir:
• Deri için ıstampa yerleştirmesi
• Levha (rulo) için ıstampa yerleştirmesi
• Taban için yerleştirme

 ANS
Automatic Nesting Software

1. 30 desiden çıkan bir ayakkabı artık 27 desiden çıkabiliyor... 
     (modele bağlı olarak değişiyor)
2. Günlük daha fazla adet alınabiliyor...
3. İnsiyatifler tamamen yapay zekaya bırakılıyor...
4. Tüm liste önden yerleştirilerek dericiye bildirmek üzere desi alınabiliyor...
5. Desi takibi yapılabiliyor...
6. Tek odak deri olduğu için, daha kaliteli deri kesim yapılabiliyor...

ANS-Deri Modülü

ANS ile...

ANS-Sentetik Modülü

yüzdelik olarak bir esneklik payı ekleyerek 2. bölgelere de daldırabilirsiniz. İspire konusunda ise en ufak bir endişeniz 
kalmaz; ve bunun RPT dönüşlerine, işin saya departmanından deri kesim departmanına geri gelme sıklığına ve deri 
kesim kalitenize yansımasını  tahmin edebilirsiniz.

— ø —

Manuel: Manuelde yönlü kesim kurallarına ne kadar uyabiliyoruz? Hakiki derilerin bir çoğunun (özel bir proses 
geçirmediyse) esneme yönü bulunuyor. Zaten zaman kaybı yaşatan manuel kesim, esneme yönleri söz konusu 
olduğunda tasarruften daha da uzaklaşıyor. Günlük adet sayısı ister istemez yine düşüyor. 

ANS: Otomatik nesting ise bu durumu tamamen ortadan kaldırıyor. Derinin esneme yönünde, ya da belirli bir yönde 
kesilmesi gereken parçaya yön atanıyor ve yapay zeka sadece o parçayı yönlü keserken, yön atanmamış diğer tüm 
parçaları serbest kesiyor.

— ø —

Manuel: Ayakkabı sektöründen örnek vermek gerekirse, bir günde alınan çift sayısı, çeşitli etmenlere bağlı olarak 
hergün değişiklik gösterebilir. Aynı modelden birgün örneğin 500 çift alınırken, ertesi gün 485 çift, diğer gün 470 çift; 
keza sonraki gün 515 çift alınabilir. 

ANS: Otomatik nesting bir yazılım algoritmasıdır. Kişinin yaşadığı günlük duygu durum değişimlerini taşımaz. Algoritma 
zekası kendisine tanımlanmış parametrelerce, hergün aynı güçte ve adette yerleştirme yapar.

THE CUTTING 
EDGE COMPANYTıkla-İzle

http://www.acmakine.com/qr-ans
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 AURELIA
Takip, İstatistik ve Kontrol Merkezi THE CUTTING 

EDGE COMPANY
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AURELİA YAZILIMI 
Aurelia, Comelz makineleri uzaktan izlemeye yarayan çok modüllü bir yazılımdır. 
Tamamen web tabanlı olan yazılım ip ile şirket içi bulut üzerinden çalışır. Comelz bulut 
zincirine müşterinin sahip olduğu tüm Comelz ürünler dahil edilir. Ve takibini yapmak 
üzere admin kullanıcı hesabı belirlenir. Bu hesaba özel bir IP adresi aracılığıyla şirket içi 
web ethernet altyapısından, ya da uzak masaüstünden erişilir. Master admin hesap sayısı 
sınırsızdır. Örneğin, 2 adet CZ/XL, 1 adet NEK ve 1 adet Caligola 4 Yazılımı sahibi olan 
bir müşteri, bu ürünleri Aurelia Bulutuna dahil ederek, bu bulutun arayüzüne arge, kalite 
kontrol veya idari birimlerin ofis bilgisayarlarından ulaşılabilir. Makine ve operatörlerin 
verimliliğiyle ilgili tüm veriler online olarak bu arayüzden takip edilebilir. 

MODEL ARŞİVİ
Aurelia sayesinde tüm Caligola/Cleopatra modellerinizi direk Aurelia Bulutunda 
biriktirebilir, proje dosyalarınızı direk buluta kaydedebilirsiniz. Modellerinizin tamamını 
Aurelia üzerinde tek çatı altında arşivleyebilirsiniz. Keza herhangi bir modeli yine Aurelia 
üzerinden açabilir ve düzenleyebilirsiniz. Dosyaların hiçbirini USB bellekle taşımak veya 
email atmak zorunda olmadan direk Aurelia üzerinden açabilirsiniz. Şirket içinde tüm 
modelleriniz tek merkezde, bulut üzerinden organize edilebilir.

SARFİYAT İZLEME
Tüketim izleme modülü materyal sarfiyatına 
odaklanır. Diğer Aurelia modülleri gibi,  
sürekli dinamik veri çeken canlı ve eş-zamanlı 
bir bölümdür. Kesilen kanat adedi, brüt alan, 
net alan, ortalama randıman, kesilen parça 
adedi ve yeniden kese gönderilen parça 
sayıları Aurelia:Tüketim üzerinden deri ve 
sentetik için ayrı ayrı takip edilebilir.

DERİ İZLEME 
Bu modül ile vardiyalar, günler 
ve haftalar ve makineler arası 
deri kullanımı ve deriden çıkarılan 
kalitelerin detaylı analizi yapılabilir.

KESİM EMRİ OLUŞTURMA
Model arşivinden kesilecek model 
seçilerek asortisi direk Aurelia 
üzerinden girilebilir. Birden çok 
Comelz makine sahibi olan 
müşterilerde girilen kesim emri, 
istenilen makineye atanabilir. Böylece 
kesim emirleri tek merkezden girilmiş 
olur ve kesiciler kesim emirleriyle 
uğramaz ve makineler birbirlerinin 
kesim emirlerini göremezler. Ayrıca 
kesim başladıktan sonra, kesim 
emirlerinin mevcut durumu yine 
Aurelia üzerinden takip edilebilir.

PERFORMANS İZLEME
Buluta dahil edilen tüm makine ve 
cihazların aktif çalışma / çalışmama 
sürelerini  ve OOE verilerini 
detaylarıyla takip edebilirsiniz. Tüm 
verileri tarih, vardiya ve cihaz bazlı 
filtreleyebilir ve sonuçları grafiklerle 
raporlayabilirsiniz.

Tıkla-İzle
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 SS20
    Deri Kenarı Tıraşlama Makinesi

Tamamen Bilgisayarlı ve Kullanıcı Dostu Bir Önpanel

TIRAŞLAMA İŞLEMİ
Tıraşlama parametreleri:
• kalınlık, 
• genişlik, 
• açı ve 
• bıçak dönüş hızı
ön panelde gösterilir ve mikrometrik 
olarak ayarlanabilir. Operatör 
traşlanacak ıstampa için gerekli 
parametreleri konsola girdikten 
sonra bu hafızaya kaydedilir. 800 
kanal hafıza bulunan makinede, 
operatör belirli ürün grubu 
için traşlama parametrelerini 
kaydedebilir ve istediği zaman bu 
hafızayı tekrar geri çağırıp, işlemine 
devam edebilir. 

VERİ SAKLAMA, HAFIZA
Makine 800 farklı çeşit tıraş için 
gerekli parametreleri tutan bir hafıza 
ünitesine sahiptir (100x8 grup). 
Hafızlar arası geçiş yapmak son 
derece kolay ve hızlıdır. Sadece 
birkaç tuşa basarak istenilen 
hafızanın çağırılması ve 800 
farklı hafızanın el altında olması 
mükemmel bir zaman tasarrufudur. 

TEKNİK DETAYLAR

Tıraş Çalışma Alanı: 
0-20mm tıraş mesafesi

İlerleme Hızı: 
0-75cm/sn (Saniye 0-75cm arasında 
olacak şekilde ayarlanabilir)

Bıçak Dönüş Hızı: 
2700rpm

Enerji:
3 faz, 1200Watt 
(Maks. Enerji Tüketimi)

Net Ağırlık: 145Kg

Ölçüler:
Yükseklik: 122cm
Uzunluk: 55cm
Genişlik: 105cm
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parametreleri olan; 
• basınç, 
• süre ve 
• aralık belirlenir ve bileme bu 
parametrelere göre makine 
tarafından otomatik gerçekleşir.
Kimi özel traşlama işleriniz 
için makineye devamlı bileme 
halinde kalması dahi söylenebilir. 
Operatörün tercihine bağlı olarak 
hem bıçak hem de taş bileme 
işlemleri devre dışı da bırakılabilir.

1 yıl önce çalıştığınız tıraşlama 
parametrelerini birkaç tuşla 
geri getirebilir ve aynı işe 
devam edebilirsiniz. Gerektiği 
durumda bir hafıza slotunda 
bulunan paremetrelerde ufak 
değişikler yapılarak tekrar 
kaydedilebilir. Kayıt başka bir 
slota ya da eski verinin üzerine 
yazarak olabilmektedir.

İki çeşit tıraş genişliği rehberi 
bulunur:
• Hareketli ve 
• Sabit
Hareket edebilen ayak, tıraş 
genişliğini ayarlamada kusursuz 
bir ince ayarı mümkün kılar. Ya da 
gerekli parametre ile ayak çalışma 
alanının altına gizlenir ve sabit 
rehbere geçilir.

THE CUTTING 
EDGE COMPANY

TAMAMEN BİLGİSAYARLI
SS20 tamamen bilgisayarlı olarak geliştirilmiş sektörde 
öncü ve benzersiz bir tıraşlama makinesidir. Modern 
mekanik ve benzersiz elektronik teknolojinin biraraya 
getirilmesiyle oluşturulmuştur. SS20 bu sebeple, 
geleneksel tıraş  makinelerinden ayrılmaktadır. 
SS20’ye eklenmiş bilgisayar, kimi benzersiz özellikleri 
de beraberinde getirmektedir. Makine operasyon 
halindeyken daimi olarak kendini izler ve gerekli 
durumlarda otomatik olarak ayarlamalarda bulunur. 
Böylece operatör gerekli mekanik ayarlamaları 
yapmak üzere durmaz ve zamandan tasarruf edilmiş 
olur.

Bütün fonksiyonlar, bilgisayar tarafından direkt olarak 
kontrol edilen ve mekanik ünitelerce çalıştırılan 
bağımsız motorlarca yönetilir. Mekanik ünitelerin 
orjinal yapısı, yana yatırılabilen bir elektro eksen 
kullanılmasını mümkün kılmıştır. Bunun sonucunda 
bıçak ve bileme taşı değişimi son derece kolay 
yapılmaktadır.
Konsol, yani elektronik ön panel kullanımı son 

derece kolay ve anlaşılabilirdir. Sadece yarım saatlik 
bir eğitimin ardından operatör makineye hakim 
olabilmektedir. Makineye bütünleştirilmiş özel bir toz 
toplama kafesi sayesinde, deri tozu ve artığıyla başa 
çıkılabilmektedir.

BIÇAK VE TAŞ BİLEME
Geleneksel makinelerde yapılan bıçak bilemesi ve 
taş bilemesi büyük zaman kayıplarına yol açmaktadır.
Ancak bu iki işlem SS20’de tamamen otomatik 
ve bilgisayarlıdır. Operatör tarafından bileme 

Tıkla-İzle

http://www.acmakine.com/qr-ss20
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A-C Makine AYSAD üyesidir.

İtalya Milano’da bulunan Comelz fabrikası

TEKNİK DETAYLAR

Kıvırma Genişliği: 
3-7mm arası ayarlanabilir.
Deri ürünleri grubu için (6-10mm 
arası)

Dönüş Hızı: 
0 - 3000rpm arası ayarlanabilir.

Besleme Frekansı:
0,5 - 5,5mm arası
ayarlanabilir.

Besleme Hızı:
0-275mm/sn arası 
ayarlanabilir.

Termo-ilaç:
Polyamide

OPSİYONEL EK APARATLAR
• Fransız stil kıvırma
• Deri grubu geniş kıvırma
• Şilte dönme

COM52 TERMO KIVIRMA
Operatör, farklı her iş grubu için 
konsolda ayarlamarını yapar. 
Akabinde servo-kontroller 
uygulanan parametrelere göre 
bileşenleri uygun pozisyonlarına 
getirir.
Herbir kıvırma stiline olan yaklaşım 
makinenin bilgisayarı tarafından 
kontrol edilir, hafızaya alınır ve 
gelecekte hafızadan tekrar geri 
çağırılabilir. Operatör, kıvırma 
parametrelerini belirlemek üzere 
99 adet hafıza slotu kullanabilir.
TEKNOLOJİ
Tüm kıvırma bileşenleri servo-
kontroller aracılığıyla yönetilir. Bu 
servo-kontrollerse kullanıcının 
himayesinde olan bilgisayarlı 
konsol aracılığıyla yönetilir. Ve 
materyal yüzeyi değiştikçe servolar 
otomatik olarak kendisini materyale 
adapte eder.

KIVIRMA PARAMETRELERİ 
• Hız
• Düz kenar  besleme uzunluğu
• İç kavisler
• Dış kavisler
• İç ve dış kavisler amplitüdü
• Devamlı, sıralı, hariç kesme
• Yapıştırıcı ilacın akış miktarı

Geleneksel nobları ve anahtarları unutun. Tamamen işinize konsantre olun.
Arge harikası konsola dilediğiniz kıvırma özelliklerini tuşlayın 

 COM52
   Termo Kıvırma Makinesi
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