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A – TESLİMAT BİLGİLERİ 
A – 1.1 TEKNİK ÖZELLİKLER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TİP RP9  

Maksimum tonaj Ton 20 

X eksen hareket mesafesi mm 2000 + R 

Çoklu takımla Y eksen hareket mesafesi mm 1250 

Tekli takımkla Y eksen hareket mesafesi mm 1285 

Maks. Kesme kalınlığı mm 6 

Otomatik pozisyonlama aralığı mm 10000 

Y eksen hızı m / dak 75 

X eksen hızı m / dak 96 

C eksen index hızı d / dak 40 

Y + X bağımlı hızı m / dak 120 

Maks. Vuruş hızı ( 1 mm adım, 1 mm kalınlık) vuruş / dak  850 

Maks. Vuruş hızı ( 25 mm adım, 1 mm kalınlık) vuruş / dak  320 

İstasyon sayısı adet 8 or 6 

Pozisyonlama hassasiyeti mm ±0.1 

Maks. Sac ağırlığı kg 120 

Hard disk Gbyte 40 

RAM Mb EDO 256 

İşletim Sistemi - Windows XP 

LCD renkli ekran Super VGA - 12.1’’ 

USB - 1,44” 

Çalışma ağırlığı mm 980 

Tabla genişliği mm 2400 x 3600 

Makine ölçüleri mm 3600 x 4100 x 2450 

Motor (Hidrolik) KW 7,5 

Yağ deposu lt 200 

Ağırlık  kg ~ 11850 

Maks. Punchlama stroğu mm 30 

Maks. Delme çapı (Wilson 8/16 - Matrix 6/24 ) mm 16 or 24 

Klemp sayısı  adet 2-3** 

Klemp sıkma gücü kg 840 

Tabla Tipi 

- Fırçalı 

- Bilyalı ** 

- Bilyalı + Fırçalı ** 

Otomatik klemp pozisyonlama - Standart 

Workchute mm 350x350 

Markalama Hızı vuruş / dak 1250 

Multitool delme çapı(Wilson 3/31,7 D Takım-Matrix 4/31,7 - Matrix 10/18 mm 31,7 - 31,7 – 18** 

Takımlar - Index Sistem 

*: Özel tabla makineye eklenmeli ve ışıl bariyerleri doğru pozisyonda yerleştirilmelidir. 
    Maks. Ağırlık : 100 kg.    Bölüm B-4.1’e bakın.     **:Opsiyonel 
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A – 1.2 ELEKTRİK BİLGİ FORMU 

A – 1.2 ELECTRIC INFORMATION FORM 

A – 1.2 ELEKTRISCHER INFORMATION FORM 

MAKİNA ADI  

MACHINE NAME 
1250 x 20 TON ROTATION 

PUNCH PRES 

MASCHINEN NAME  

  

MAKİNA NO  

MACHINE NUMBER 673513252 

MASCHINEN NUMMER  
  

BESLEME GERİLİMİ  

SUPPLY VOLTAGE 3 X 400 Volt 

VERSORGUNGSSPANNUNG  

  

PANO BESLEME AKIMI  

PANEL SUPPLY CURRENT 50 Amper 

PULT VERSORGUNGSSTROM  

  

MOTOR BESLEME AKIMI  

MOTOR SUPPLY CURRENT 15 Amper 

MOTOR VERSORGUNGSSTROM  

  

BESLEME KABLO KESİTİ  

SUPPLY CABLE SECTION  

VERSORGUNGSKABEL QUERSCHNITT 4 x 10 mm²+6 mm² 
  

İZOLASYON DİRENCİ MİN.  

INSULATION RESISTANCE MIN. 1 M  

ISOLATIONS WIDERSTAND MIN.  
  

TEST GERİLİMİ  

TEST VOLTAGE 1000 Volt 

TEST SPANNUNG  

  

KUMANDA GERİLİMİ  

VOLTAGE CONTROL 24 Volt 

STEUERUNGSSPANNUNG  
  

FREKANS  

FREQUENCY 50/60 Hz. 

FREQUENZ  

  

F720.05 REV.0 
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A – 2.1 MAKİNANIN TANITIMI 
 

- Makine mükemmel bir şekilde çok hassas toleranslarla üretilmiş ve bütün kaynaklı komponentlerde 
üretim anında ve sonrasında gerilim giderme yapılmıştır. Bütün gerilme noktaları geniş radyüslerle 
dizayn edilmiş ve muhtemel kaynak çatlakları elimine edilmiştir. 
 
- Makine tasarımı sehimi minimize edecek şekilde tasarlanmıştır. 
 
- Alt ve üst kalıp kolay sökülüp – takılabilir şekilde dizayn edilmiş olup pozisyonlamaları kamalar 
vasıtası ile sağlanmıştır. 
 
- Üst takım yuva grubu hassas bir şekilde işlenmiştir ve yüzey kalitesi yüksek tutulmuştur. Ayrıca 
otomatik yağlama yapılarak ileride oluşacak yüzey hataları minimize edilmiştir. 
 
-  Taret gövdeleri özel alaşımlı dökme demirden yapılmıştır. Böylece yüksek mukavemet ve uzun ömür 
sağlanmaktadır. 
 
-  Kovan sabitleme silindir gövdeleri SAE 1050 çelik malzemeden yapılmıştır. İki taraflı olarak dizayn 
edilmiştir ve 2 µ yüzey kalitesi ile honlama yapılmıştır. 
 
-  Pistonlar hassas taşlanmış ve sert krom kaplamalıdır. Buradaki amaç piston contalarını sürtünme 
aşınmasından korumaktır. 
 
- DURMAZLAR bünyesinde üretilen hidrolik bloklar ısı oluşumunu engellemek için büyük 
yapılmışlardır. Ayrıca hidrolik boru ve fittings ihtiyacı minimum tutulmuştur.  
 
- Yardımcı hidrolik fonksiyonlar devamlı olarak, basınç limit sviçleri vasıtasıyla emniyetli olarak aşırı 
yükten korunmuş olur. Bu, CNC programda aşırı basınç emniyet değerleri sağlar. 
 
- Hidrolik tertibatında 5 kat emniyetli çekme borular kullanılmıştır.  
 
- Tüm elektrikli valfler 24V DC voltajla kontrol edilebilir.  
 
- PLC makine fonksiyonlarını kontrol eden , hidrolik ve elektriksel fonksiyonlardaki durum    ( aktif ve 
inaktif ) gözlemlenebilir , input ve output verileri kolaylıkla ekrandan izlenebilir. Teşhis edilen hatalar 
ekranda yine hata mesajı olarak gösterilir. 
 
- Tüm valflerin , rölelerin ve limit sviçlerinin kontrol voltajları 24 V DC ‘ dir. Bu emniyetli çalışma  
şartlarından biridir. 
 
- Tüm CNC kontrol akışları DC servo hareket üniteleriyle kapalı devre olarak kontrol edilir ve optimal 
performansı sağlanır. Bu akışların hız ve gerçek bulunabilen değerleri optimal olarak gösterilir. 
 
- Makinenin dış yüzeyi hava şartlarına karşı koruyucu en az 60 mikron kalınlığında iki kat boya ile 
boyanmaktadır. 
 
- Makine X, Y, C1, C2, U eksenlerinden oluşmaktadır. 
 
- Kontrol ünitesi SIEMENS SINUMERIK 840DI olup , Metalix / CAD CAM yazılımı ile optimum ve 
kullanışlı bir arayüz oluşturur. 
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- Makine kullanım hataları hariç , imalat hatalarına karşı herşeyi ile birlikte 1 yıl süre ile garanti 
altındadır. 
 
- DURMAZLAR Rotation Punch makinesi 6 index istasyonlu ve 20/30 ton kapasitelidir. 
 
- X ve Y eksenleri ballscrew ve lineer guide ile donatılmış olup , bu yüksek hız , minimum ses ve 
yüksek hassasiyet sağlar. 
 
- Her eksen, servo motorlar ve sürücüler ile kontrol edilmektedir. 
 
- Multitool, 8/18 (8 takım, Ø18 mm), 6/24 (6 takım, Ø24 mm), 3/31,7 (3 takım, Ø31,7 mm), 4/31,7        
(4 takım, Ø31,7 mm) şeklinde takımlamaya müsaittir. 
 
- Makine standart 6 istasyona (maks. 24 mm) sahiptir, B-C-D istasyonlar adaptör aracılığıyla 
kullanılabilir. 
 
- Trumpf ve Amada tip takımlar özel adaptörlerle kullanılabilir. 
 
- Kıskaç (klemp) , tekrar pozisyonlama sistemi ve CNC kontrol iş parçasının tamamını otomatik olarak 
işlemeye olanak verir. 
 
- DURMA Punch makinesi CE ‘ ye uygun ışık bariyerleri ile donatılmış olup , mekanik koruma bölgeleri 
de isteğe bağlı oluşturulabilir. 
 
- Yazılımda kullanılan komut ve bu programın özellikleri ilerideki bölümlerde daha detaylı 
aktarılacaktır. 
 

A – 2.2 ÇALIŞMA KRITERLERİ 
 
Durmazlar firması, 1250x20 ton Rotation Punch makinesini, X: 2000mm Y: 1250 mm ve pres gücünü 
20 ton olarak tasarlamıştır. 
 
Standart olarak, 8 istasyonlu (maks. Çap 16 mm) Wilson multitool ya da 6 istasyonlu (maks. Çap      
24 mm) Matrix multitool kullanılır. Bu seçim müşteri tarafından yapılır. 
 
Wilson tip 8 istasyonlu multitool ölçüleri  :        Matrix tip 6 istasyonlu multitool ölçüleri: 

 max. çalışma çapı Ø 16 mm                  * max. çalışma çapı Ø 24 mm  

 max. çalışma diagonal16 mm      * max. çalışma diagonal 24 mm  

 max. malzeme kalınlığı  St 44 için 4 mm                   * Max. kalınlık St44 için 4 mm 

 max. malzeme kalınlığı paslanmaz çelik için 3 mm    * Max. kalınlık paslanmaz çelik için 3 mm 
 
 
Müşteri, aynı zamanda B, C, D stili takımları sadece adaptor ve redüksiyonlarıyla birlikte herhangi bir 
ilave konstrüksiyon yapmadan kullanabilir. 
Eğer B, C, D tip takımlar kullanılırsa sistem sayfa 6’da görüldüğü gibi tek istasyonla çalışır. 
  

 B stili için : D’den B’ye                

 C stili için : D’den C’ye    
 

 B stili için : D’den B’ye 

 C stili için : D’den C’ye    
gereklidir. 

Kalıp redüksiyonu 

Punch redüksiyonu 
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Aşağıdaki listede B, C ve D istasyonlarında kullanılabilen maksimum kalınlık ve çap ölçüleri verilmiştir. 
 
B style  : 

 max. çalışma çapı Ø 31.7 mm 

 max. çalışma diagonal 31.7 mm 

 max. malzeme kalınlığı St 42 kg/mm² için 4 mm 

 max. malzeme kalınlığı paslanmaz çelik için 3 mm 
 
C style  : 

 max. çalışma çapı Ø 50.8 mm 

 max. çalışma diagonal 50.8 mm 

 max. malzeme kalınlığı St 42 kg/mm² için 3  mm 

 max. malzeme kalınlığı paslanmaz çelik için 2 mm 
 
D style  : 

 max. çalışma çapı Ø 88.9 mm 

 max. çalışma diagonal 88.9 mm 

 max. malzeme kalınlığı St 42 kg/mm² için 1.5 mm 

 max. malzeme kalınlığı paslanmaz çelik için 1 mm 

  
 
Sipariş esnasında müşteri çalışacağı sac kalınlığı ve malzeme tipi hakkında bizi bilgilendirirse, alt 
dizindeki boşluk değeri isteğe gore yapılır, aksi takdirde standart boşluk mesafesi 0,2 mm’dir. 
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          MULTI MATRIX INDEX     WILSON MATRIX INDEX 
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A – 3.0 STANDART ve İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR 

 

A – 3.1 STANDART AKSESUARLAR 
 
- 2 adet klemp 
- 1 adet kumanda pedalı 
- İndeks Matrix multitool gövde ve kalıp tutucu 
- Dairesel Ø8 + dairesel Ø10 + dairesel Ø20 + dikdörtgen 20 x 4 + kare 7 + kare 17 
- Makine kullanım ve bakım kataloğu 
- 1 adet software METALIX ve 1 adet kilit 
- 1 adet USB memory flash 
- Otomatik yağlama 
- Hurda kutusu 
- Kontrol paneli 
- Soğutucu 
- CE Sertifikası 
- Kontrol panelinde programlama  
- Otomatik klemp pozisyonlama 
- Otomatik parça boşaltma 
 

A – 3.2 İSTEĞE BAĞLI ( OPSİYONEL ) AKSESUARLAR 
 
- Çeşitli ölçülerde ve formlarda , kesme ve form kalıpları 
- Makine çevresine mekanik koruma sistemi 
- İlave klempler 
- Çeşitli software opsiyonları  
- CD-Room sürücüsü 
- Çeşitli istasyonlar ( B-C-D gibi ) için redüksiyonlar 
- Trumpf bağlantı sistemi için gerekli adaptörler 
- Özellikle paslanmaz malzemelerin kesimlerinde kullanılan takımlar için kaplama 
- İkinci software anahtarı 
- Işık bariyeri 
 
 

 
 
 
 


