


1000'den fazla e-mail, 120 saatten fazla ön 
toplantı, 1500 saatten fazla Ar-Ge çalışması, 
900 saatten fazla tasarım, yüzlerce sayfa 
eskiz, hurda edilen birkaç prototip, onlarca 
jant üzerinde test ve mükemmel sonuç… 

Elegance'ı yaratmak için aklımıza gelenlerin 
sadece birkaçı…

www.atekmakina.com   0090 444 21 31

Mach�nery



“Her jantın yenilenme
hakkı vardır.”

Elegance

Yalnızca çizilmiş değil, modikasyona da ihtiyaç duyan ve yenilenmeyi hak eden jantlara en iyi çözümü sizin için geliştirdik. Daha parlak ve 
pürüzsüz jantların uzmanı Elegance CNC Jant Tornası, jantların fabrikadan yeni çıkmış gibi görünmesini sağlamak için tasarlandı.

Full HD 15.6" veya17.3” ekranı ile uzun zamandır beklenen en iyi kullanıcı deneyimini yaşarken,
cep telefonunuzu kullanıyormuş gibi hissedeceksiniz. Elegance'ın kullanıcı dostu arayüzü,

ATEK Ar-Ge'si tarafından özel olarak dizayn edildi.
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Unutmayın!
2,14!

Güçlü, dayanıklı, çevik ve sert. Elegance CNC Jant 
Tornası'nın dizaynını tanımlayan dört kelime. Geniş görüş 
açısı sağlayan cam tasarımları, parlak iç aydınlatması, 
katlanabilir kontrol paneli, kombine çalışan ön kapı sistemi ve 
daha birçok özelliği ile, Elegance gerçek bir tasarım harikası.  

 Gereksiz hiçbir şeye yer olmadığı biliyoruz. Bu nedenle, 
2Elegance'ın tüm özelliklerini yalnızca 2,14 m  içine sığdıracak 

bir kabin tasarladık.
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1320 mm
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Ergonomik, kompakt,
katlanabilir.

Çalışma esnasında en iyi kullanım pozisyonunda olmanızı sağlayan kontrol 
paneli, üstün kullanım kolaylığı ve 17.3" veya 15.6" lik dokunmatik Full HD 
ekranı sayesinde size geniş görüş deneyimi sunar. Özel tasarlanarak ekranın 
altına konumlandırılan butonlar ve el çarkı ile ihtiyacınız olan bütün 
kontroller elinizin altında.

Windows işletim sistemine sahip dokunmatik ekranlı bilgisayar, entegre  
Wi-Fi sistemiyle uygulamaya uzaktan destek imkânı sağlarken, aynı zamanda 
Wi-Fi printerlar üzerinden rapor yazdırma ve e-posta gönderme 
özelliklerini sunar.

Kontrol paneli, yer kazandıran tasarımı sayesinde, kesimi bitirdiğinizde 
yuvasına katlanmak için özel olarak tasarlanmıştır. Böylece hem ekranı 
koruyabilir hem de yerden tasarruf edebilirsiniz.

Dokunmatik

1080p
FULL HD

Yüksek
çözünürlük

17,3" / 15,6"
Ekran

Wi-Fi
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Yeni Mod

Adım adım takip et!
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Yeni bir janta, adım adım başla. 
Elegance'ın “Yeni” Modu, yeni başlayanlar

ve temkinli kullanıcılar için özel olarak tasarlandı.
İlk olarak salgı kontrolü yapın, jantın başlangıç ve bitiş noktalarını

belirleyin, tarama özellikleri ayarlayın, G-Code oluşturun, isterseniz
simüle edin ve kesin. İşlem bittikten sonra dilerseniz işleminizi kaydedin ve

son ayarlar ile aynı aracın diğer jantını kesmek için devam edin. Ya da işlemi tamamen bitirin.
Kolay, güvenli ve hızlı. Sadece 6 adımda mükemmel sonuca ulaşın. Hepsi bu kadar.

Mach�nery



Artık bu işte ustasınız. Bu yüzden, size zaman 
kazandırmak için bütün adımları tek bir sayfaya 
topladık. Merak etmeyin, hala kayıt yapabilir ve 
rapor düzenleyebilirsiniz. Tabii ki hala bütün 
işlemleri adım adım yaparak mükemmel ve en 
parlak jantları elde edeceksiniz. 

Pro Mod
Profesyonel olduğunuzu biliyoruz.

Free Mod ile jantlara imzanızı atın. Ayarlanabilir 
düşük döndürme hızı ile jantları döndürerek 
çapakları temizleyin ve elinizin değmesiyle 
mükemmel sonuca ulaşın. İsterseniz Free 
Mod'da el çarkını ve JogPad'i de kullanabilirsiniz.

Free Mod
El emeği, göz nuru.

Öncesi ve Sonrası fotoğraarı ile 20.000' den 
fazla kaydı depolayın. Müşteri adı, araç markası 
ve hatta araç modeline göre ltreleyin. Kaydı 
“Yeni” modunda tekrar açın ve tarama işlemi ile 
uğraşmadan tekrar kesimler yapın. Eğer 
önceden oluşturulan raporu tekrar göndermek 
isterseniz, kaydı bulun ve tekrardan e-mail atın. 

Aç
Kendi arşivinizi oluşturun.
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“Keşke kesim işlemine geçmeden önce nasıl bir kesim olacağını görebilseydik” dediğinizi duyar gibiyiz. 
Sesinize kulak verdik ve sizin için Simülasyon Modu'nu geliştirdik. Janta ne kadar uzaklıkta simülasyon 
yapmak istediğinizi seçin ve el çarkını döndürerek simülasyon yapın. İster ileri ister geri giderek 
simülasyonu inceleyin. Unutmayın, yalnızca ATEK'te.

Mach�nery

Simülasyon

Fazla mı abarttık?



Lazer TouchProbe

TouchProbe & Laser:

Lazer Ölçüm Sistemi, hızlı ölçümler almayı sevenlere özel 
geliştirildi. L-01H, L-01HV(çok yakında), TPL-01H ve TPL-

01HV modellerinde standart olarak gelen Lazer Ölçüm 
Sistemi ile hızlı ve kusursuz ölçümler alabilirsiniz.

Hem en hassas işler için hem de hızlı olmanız gereken zamanlar için Lazer ile TouchProbe'u birleştirdik ve sizin için TPL serisini yarattık. 
TouchProbe ve Lazer Ölçüm Sistemi, TPL-01H ve TPL-01HV modellerinde standart olarak gelmektedir. Unutmayın, yalnızca ATEK'te.

Lazer Yatay Lazer Dikey
(çok yakında)

Prob Yatay Prob Dikey

En hassas ölçümlerin oyuncusu dokunmatik prob sistemi 
TouchProbe ile 0.001mm tekrarlama hassasiyetinde ölçüm 

alabilirsiniz. TP-01H, TP-01HV, TPL-01H ve TPL-01HV 
modellerinde standart olarak gelen TouchProbe sistemi zorlu 

jantlar için biçilmiş kaftan. 
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Yatay

28" jantlara kadar kesim yapabilme imkânı sunan yatay kesim 
modunu, jantın üst yüzeylerini ilk günkü haline çevirerek 

pürüzsüz bir yüzey elde edebilmeniz için geliştirdik. 
Yatay kesim modunda hem TouchProbe ile hem de Lazer 

Ölçüm Sistemi ile ölçüm yapabilirsiniz. Yatay kesim moduna 
01H ve 01HV modelleri ile sahip olabilirsiniz.

Lazer Yatay

Prob Yatay

Mach�nery



Dikey

22" 'e kadar olan jantların yan yüzeylerini torna edebilmek 
için tasarlanmış Dikey mod sayesinde, TouchProbe veya 
Lazer (çok yakında) ile ölçüm alarak kesim yapabilirsiniz. 
01HV modelleri ile dikey tornalamalar yapabilirsiniz.

Lazer Dikey
(çok yakında)

Prob Dikey
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Biliyoruz ki, her araç sahibi aracına hangi işlemlerin yapıldığını bilmek istiyor. Bu yüzden, Elegance CNC Jant Tornası harici bir 
yazıcı veya Wi-Fi yazıcılar üzerinden detaylı rapor yazdırma olanağını size sunuyor. Doğayı korumak için sadece dijital rapor 

göndermek isterseniz Elegance, raporu sizin için e-posta ile gönderebiliyor.

Mach�nery

Print ve E-Mail

Müşterinizi memnun edin.



Bunlar da ilginizi çekebilir.

PANGEA 12"-28"
PROFESYONEL JANT DÜZELTME SERİSİ

· Hareketli ve daha güçlü torna
· 2 kollu pres sistemi
· Dijital gösterge
· Ölçüm hassasiyeti +- 0,1 mm
· Güçlü gövde ve miller
· Çok yönlü dönebilen üniversal pres ayakları
· İki adet 8 yollu çok eksenli joystik ile kontrol
· Ayarlanabilir jant dönüş hızı
· 24V DC kontrol ünitesi
· Redüktörlü
· 12-28" jantlar için

BYATEK
PATENTED

PAINTER
PROFESYONEL JANT BOYAMA

· Patlamaya karşı korumalı Exproof fan
· 0.37 kW 1.1 Amp. 2.950 D / D 380V 50-60Hz

3· Hava akışı 2000 m /h
· Basınç kaybı 300 Pa
· Verim % 80
· Çalışma sıcaklığı -40 / +50 C
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Avantajlar
Kullanıcı dostu arayüz
El çarkı ile simülasyon modu
Çapak alma için Free Mod
Kayıtlı çalışmalar için Aç Modu
Kaydet, e-posta gönder, yazdır

20.000 kayıt depolama
Ergonomik ve hareketli kontrol paneli
Kapalı gövde tasarımı ile arttırılmış güvenlik
Güçlendirilmiş çelik kızak gövdesi
Rijit gövde tasarımı

Özellikler

Aksesuarlar
Sol yönlü kesme kateri
Sağ yönlü kesme kateri
Dikey kesme kateri
Cırcır kolu
Cırcır kolu uzantısı
10 mm allen anahtar
Kesme kateri allen anahtarı
3 mm allen anahtarı

Kompakt tasarım
Uzun ömürlü elektrostatik toz boya
Elektrik kesintisi durumunda jant koruması
Kombine sürgülü kapı sistemi
Lastiği sökmeden tornalama imkanı
Çevrimiçi ücretsiz eğitim (20 saat)

Teknik
ATEK kapalı devre kontrol sistemi (Syntec Co.)
1.1 kW X eksen motoru
1.1 kW Z ekseni motoru /frenli
380V 5.5 kW spindle motoru (1250 rpm)
28" yatay kesim
22" dikey kesim
15" maks. Kesme yüksekliği (381 mm)
Güçlendirilmiş klempli 12" ayna

Boyutlar
Genişlik (mm) 1320
Uzunluk (mm) 1620
Yükseklik (mm) 2245
Ağırlık (kg) 970
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Lazer ölçüm sistemi
Prob ölçüm sistemi
0.001 mm yineleme ve konumlandırma hassasiyeti
Yüksek dayanımlı lineer kızak (her eksen için 2 adet)
Ağır hizmete uygun, özel üretilmiş vidalı mil

Elektronik kapı kilidi
Led iç aydınlatma
Raporalama için dahili iç kamera
Siyah krom ayna kelepçeleri
Kızak koruma fırçaları

Ergonomik talaş tavası
Sesli led kule ışığı
4 noktadan basitleştirilmiş yağlama sistemi
CNC tornalama için özel hava soğutma

Mach�nery



Modeller
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TP-01H TP-01HV L-01H L-01HV TPL-01H TPl-01HV

Donanım

Ölçüm

Yazılım

28" Yatay Kesme (381 mm Jant Yüksekliği)

22" Dikey Kesim

12" Ayna / Siyah Krom Kaplı Güçlendirilmiş Klempler 

ATEK Elegance CNC Jant Torna Yazılımı

Windows İşletim Sistemi

Rapor Kaydetme ve E-Posta modülü
(Harici Yazıcı ile Doğrudan Baskı Modülü)

Prob Ölçüm Sistemi

Lazer Ölçüm Sistemi

Öncesi / Sonrası Raporu için İç Kamera

Standart 15,6" Dokunmatik Ekran (17,3" Ops.)

802.11ac Wi-Fi Kablosuz Ağ Bağlantısı
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Ücretsiz Online Eğitim (20 Saat)
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