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EASYSTICK
Naujos tikslumo galimybės
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Puikus asistentas
EASY STICK – Blum sukurta naujoji pozicijos nustatymo sistema. Ji palengvi-
na visą surinkimo procesą, suteikdama Jums greitas ir paprastas įrenginio  
nustatymo galimybes bei puikius rezultatus. Tiesiog įveskite ruošinio matme-
nis, o EASYSTICK automatiškai apskaičiuos furnitūros tvirtinimo pozicijas.  
Sistema automatiškai juda į reikiamą padėtį ir parodo Jums žingsnį po žingsnio: 
padėties nustatymas, skylių gręžimas, štai ir atlikta!
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MINIPRESS su EASYSTICK
Blum gręžimo ir įpresavimo staklės užtikrina 
greitą, tikslų ir be galo lengvą tvirtinimo  
skylių gręžimą spintelių korpusuose, durelėse  
ir fasaduose.  Nesvarbu, ar naudojate  
MINIPRESS P, MINIPRESS PRO, ar naujausią 
MINIPRESS top. Su EASYSTICK naudojamos 
staklės tampa puikiomis pagalbininkėmis:  
jos sutrumpina gręžimo padėčių nustatymo 
laiką, padidina lankstumą ir garantuoja neprie
kaištingą tikslumą. 
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Paruoškite, įtvirtinkite,  
gręžkite! 
Naujiena! Vienas iš pagrindinių 
EASY STICK komponentų yra 
kompiuteris, tad pagaliau turite 
galimybę nustatymus įvesti tiesio-
giai į įrenginį. Pasirinkite stalčių 
sistemą, judėjimo technologiją ir 
stalčiaus šono aukštį, EASYSTICK 
automatiškai apskaičiuos tinka-
mas gręžimo pozicijas.

Patikimi duomenys  
Atnaujinimus galima atsisiųsti  
ir įdiegti naudojant USB atmin-
tinę. Taigi, galite būti tikri, kad 
EASYSTICK visada bus atnau
jintas ir paruoštas naudoti su 
naujausiais gaminiais.  

Įkelkite duomenis 
Gręžimo duomenis iš gaminių 
konfigūratoriaus / DYNAPLAN 
galima perduoti naudojant USB 
atmintinę. Brūkšninių kodų skaity-
tuvas suteikia galimybę nuskai-
tyti ir redaguoti duomenis. Taigi, 
galite sumažinti klaidų skai čių ir 
sutaupyti laiko.
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Jūsų pranašumai:

 ▬ Paprastas gręžimo duomenų 
perdavimas
 ▬ Surinkimas greitas ir be klaidų
 ▬ Paprastas atnaujinimo procesas



6

Valdymo sistemos montavimas EASYSTICK liniuotė Gręžkite fasadų ir korpusų 
montavimo skyles Nesvarbu, ar naudojate naująjį 

MINIPRESS, ar modifikuojate 
jau turimas stakles, kompiuteris 
prisukamas tiesiogiai prie staklių 
naudojant specialų laikiklį.

EASYSTICK pakeičia įprastą 
liniuotę ir daro revoliuciją spintelių 
gamyboje, ją galima naudoti su 
jau turimomis MINIPRESS PRO 
ar MINIPRESS P staklėmis.

EASYSTICK apšviesti žymekliai 
rodo gręžimo vietas. Liniuotė juda 
automatiškai. EASYSTICK užti-
krina tikslų surinkimą ir pašalina 
korekcijų būtinybę.

Jūsų pranašumai:

 ▬ Greitas ir lengvas montavimas
 ▬ Galima modifikuoti jau turimas 
stakles 
 ▬ Užtikrinami tikslūs rezultatais, 
pa dėtys nustatomos automa-
tiškai
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EASYSTICK

MZD.2000 MZD.5000

MZV.2E00

MZD.2V00

AR Z10M200A

UK Z10M200B

CH Z10M200C

DK Z10M200D

Z10M200E

IN Z10M200H

IL Z10M200I

JP Z10M200J

AU Z10M200K

CL Z10M200L

CN Z10M200N

TW Z10M200T

US, CA Z10M200U

ZA Z10M200Z

Europa

Maitinimo kištukas

Rinka

EASYSTICK liniuotė EASYSTICK kompiuteris

Prailginimo liniuotės atrama

EASYSTICK liniuotės prailginimas

Užsakymo informacija

EASYSTICK liniuotė, skirta MINIPRESS P / MINIPRESS 
PRO / MINIPRESS top

EASYSTICK liniuotės prailginimas, skirtas MINIPRESS P / 
MINIPRESS PRO / MINIPRESS top

Veikimo intervalas 6 – 953 mm

Veikimo intervalas 953 – 2681 mm

EASYSTICK kompiuteris, skirtas MINIPRESS P / 
MINIPRESS PRO / MINIPRESS top

EASYSTICK liniuotės prailginimo atrama, skirta 
MINIPRESS P / MINIPRESS PRO / MINIPRESS top
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Julius Blum GmbH
Beschlägefabrik
6973 Höchst, Austria
Tel.: +43 5578 705-0
Faks.: +43 5578 705-44
El. p.: info@blum.com
www.blum.com

UAB Blulita
Savanorių pr. 124
03153 Vilnius, Lietuva
Tel.: +370 5 265 35 32
Faks.: +370 5 265 35 32
El. p.: info@blulita.lt
www.blulita.lt
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