
KS100-A/H/EF 
ETİKET KESME MAKİNESİ

KULLANIM KLAVUZU



Güvenlik Talimatları 

 

Bu kullanım kılavuzu ve makinenin kendisinde kullanılan işaretler ve semboller, bu makinenin 
güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak sizin veya diğer kişilerin kazaları ve yaralanmalarını 
önlemek için sağlanmıştır. 

 

DİKKAT 

 

Bu makine yalnızca güvenli kullanım için önceden gerekli eğitimi almış operatörler tarafından 
kullanılmalıdır. 

Kesme makinesini kullanmadan önce tüm koruma kapaklarını kapatın ve gerekli güvenlik 
önlemlerini alın.Makine, bu cihazlar takılı olmadan kullanılırsa yaralanmaya neden olabilir. 

Kişisel yaralanmaya veya makinenin hasar görmesine neden olabileceğinden, kesme 
sırasında hareketli parçalara dokunmayın veya makineye herhangi bir nesneye müdehale 
etmeyin. 

 

BAKIM DENETİMİ 

 

Kesme makinesinin bakımı  yalnızca kalifiye bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. 

Bakım yapmadan önce güç anahtarını kapatın ve güç kablosunu prizden çıkarın, aksi 
takdirde makine düğmesine yanlışlıkla basıldığında makine çalışabilir ve bu da yaralanmaya 
neden olabilir. 

İnceleme ve bakım yapılırken veya sarf malzemeleri değiştirirken gerekli güvenlik önlemlerini 
aldığınızdan emin olun. 

Bazı ayarlar yapılırken güç anahtarının açık bırakılması gerekiyorsa, tüm güvenlik 
önlemlerine çok dikkat edin. 

Herhangi bir güvenlik cihazı çıkarıldıysa, makineyi kullanmadan önce bunları kesinlikle 
orijinal konumlarına geri taktığınızdan ve doğru çalışıp çalışmadıklarını kontrol ettiğinizden 
emin olun. 

Yalnızca Elite A.G. tarafından belirtilen uygun yedek parçaları kullanın. 

Makinede yapılan yetkisiz değişikliklerden kaynaklanan, makinenin çalışmasında ortaya 
çıkan herhangi bir sorun garanti kapsamında olmayacaktır. 

 

 

 



ANA EKRAN
Makinenin şalteri acıldığında 5 sn boyunca acılıs ekranı gelir.

Daha sonra ana ekrana geçilir.

KESME  : Kesme bıçağını çalıştırır. ( sadece stop durumunda aktiftir. )

MERDANE : Merdaneyi yukarı-aşağı hareket ettirir.

AYARLAR : Ayarlar ekranına geçiş sağlar.

JOG : Ürünü manuel besler. 

İSTENEN ADET : Yapılacak iş adeti girilir.

SAYAÇ : Yapılan iş adetini gösterir.Sil tuşu ile sıfırlanabilir.

GENEL SAYICI : Toplam yapılan iş adetini gösterir.

HATA YOK : Makinenin hatlarını kullanıcıya bildirir.



BOY AYARLARI : Boy ayar ekranına geçiş sağlar.

SÜRELER : Süre ayar ekranına geçiş sağlar.

GENEL AYARLAR : Genel ayarlar ekranına geçiş sağlar.

PROĞRAM AYARLARI : Proğram ayarları ekranına geçiş sağlar.

SICAK KESME AYARLARI : Sıcak kesme ayarları ekranına geçiş sağlar.

GERİ : Bir önceki sayfaya dönüşü sağlar.

BOY : İstenen boy uzunluğu girilir.

BOY DÜZELTME : Yapılan işin boyu eksik çıkarsa bu bölüme değer girerek boy 
düzeltme işlemi yapılır.

TEST : İstenen boyu test etmek için bu tuşa basınız makine kesim yapar ve durur.
Boy ayarlarken kullanılır.

ARTIK DEĞER : Tam sayıdan artan değer.

AYARLANABİLİR
BÖLME
SAYISI : İstenilen bölme aralıkları değeri girilir.



SÜRE AYARLARI : Bu ekranda bıçak kesme süresi ve işaretleme sisteminde kalem vurma
süresi milisaniye cinsinden ayarlanır.

Bu ekranda makine hızını yüzde olarak ayarlayabilir, sayaç ve genel sayıcı sıfırlanabilir.

Kesme ve sensör “devrede” veya “devre dışı” olarak ayarlanabilir.

Kalem ile bıçak arasında ki mesafeyi ölçerek mm cinsinden yazınız.Makine sadece 
işaretleme modunda bu değeri kullanır.(Kalem bıçak mesafesi değişmediği sürece
bu ayarı değiştirmeyiniz.

NOT : Eğer boş proğram okutursanız buradaki değer sıfırlanabilir.Bu durumda tekrar 
kalem bıçak aralığı değeri buraya yazılmalıdır.

Bu ekranda şerit giriş sensörünü “devrede” veya “devre dışı” olarak ayarlayabilirsiniz.

(SADECE BOY KESME MODUNDA KULLANINIZ) 

NOT : Kesme devre dışı yapılırsa makine kesmede çalışır.



Bu ekranda daha önceden ayarlanmış olan boy ve bölme ayarlarını otomatik olarak
yükleyebilir ya da yeni yapılmış ayarları daha sonrada kullanabilmek için kaydedebilirsiniz.

En fazla 900 adet program yükleyebilirsiniz.

Yeni program yazma adımları

1. Öncelikle programa bir numara verilmelidir. (Bu numara sizin kullanmadığınız
program numarası olmalıdır aksi halde eski veriler silinerek yerine yeni programın
verileri yazılır) Program numarası girisi yapılır.

2. Programa bir isim verilir.

3. “YAZ” tusuna basılarak program hafızaya kaydedilir .(Yazma islemi yaklasık 2 saniye
sürer bu süre boyunca tuslara dokunmayınız.)

4. Yazma islemi tamamlanmıstır.

Daha önce yüklü olan programı okuma adımları

1. Hangi program okunacaksa onun numarası girilir.

2. “OKU” tusuna basılır. (Okuma islemi yaklasık 2 saniye sürer bu süre boyunca tuslara
dokunmayınız)

3. Program okunmustur.

NOT : Bos program yüklemeyiniz. Bu durumda tüm ayarları yeniden girmeniz gerekir
veya eski ayarlara kısa yoldan dönmek için daha önceden kayıtlı bir program numarası
seçilerek okunur.



SICAK KESME AYARLARI : Bu ekranda sıcak kesme için bıçak sıcaklığını ayarlayabilir veya 
bıçağın sıcak ve soğuk çalışmasını seçebilirsiniz.

BIÇAK SICAKLIĞI : Bıçak sıcaklığı bu bölümden ayarlanabilir.

°C : Bıçak sıcaklığı buradan takip edilebilir.

SICAK KESME  DEVRE DIŞI : Sıcak kesme devreye alınıp devre dışı bırakılabilir.

ETİKET AYARLARI : 

-Etiketi makineye takınız çizgi sensörünün görebileceği şekilde etiketi ayarlayınız.

-Makinenin tekli etiket modunda olduğuna emin olun.

NOT: İki çizgi arası mesafenin katları çizgi sensörü-bıçak aralığından en az 10mm daha
küçük veya daha büyük olmalıdır. Aksi durumda çizgi sensörü ileri veya geri
kaydırılarak ayarlanır.

3. Etiket sensörünü kesilecek etikete göre ayarlayarak çizgiyi öğretiniz. .(Bu işlemi her
etiket tipi değişiminde tekrarlayınız.)

4. İki çizgi arasındaki mesafeyi ölçüp etiket boyu olarak giriniz.

5. “Çizgiden kesme ayarı sıfırla!” tuşuna basınız.

6. “AYAR” tuşuna kısa süreli basarak etiket üzerindeki ilk çizgi bıçağın altına gelene
kadar basınız. Bu ayar çizgiden kesme ayarıdır.Eğer sensör ışığının altına gelen etiket
çizgisi ve bıçağın altına gelen etiket çizgisi aynı anda rast gelirse sensörü ileri veya
geriye kaydırarak yerini değiştiriniz.



 

ETĐKET AYARLARI 
 

 
 
 

Tekli etiket çalışma adımları 
 

1. Etiketi makineye takınız. Etiket üzerindeki çizgiyi çizgi sensörünün görebileceği 
şekilde ayarlayınız. 

2. Makinenin tekli etiket modunda olduğundan emin olunuz.( ) 
 
 

 
 

 
 
 

Şekil-a Tekli etiket örnekleri 
 
 

 



 

 
Şekil-1  Yanlış etiket yerleşimi 

 
 

 
 
 

 
Şekil-2 Doğru etiket yerleşimi 

 

 
 

Şekil-3  Doğru etiket yerleşimi 
 
 
 
 
 



 

NOT: Đki çizgi arası mesafenin katları çizgi sensörü-bıçak aralığından en az 10mm daha 
küçük veya daha büyük olmalıdır. Aksi durumda çizgi sensörü ileri veya geri 
kaydırılarak ayarlanır. 
 
 

3. Etiket sensörünü kesilecek etikete göre ayarlayarak çizgiyi öğretiniz. .(Bu işlemi her 
etiket tipi değişiminde tekrarlayınız.) 

4. Đki çizgi arasındaki mesafeyi ölçüp etiket boyu olarak giriniz. 
5. “Çizgiden kesme ayarı sıfırla!” tuşuna basınız. 
6. “AYAR” tuşuna kısa süreli basarak etiket üzerindeki ilk çizgi bıçağın altına gelene 

kadar basınız. Bu ayar çizgiden kesme ayarıdır.Eğer sensör ışığının altına gelen etiket 
çizgisi ve bıçağın altına gelen etiket çizgisi aynı anda rast gelirse sensörü ileri veya 
geriye kaydırarak yerini değiştiriniz. 

 

 
Şekil-4 Çizgi ayarı başlangıç durumu 

 

 
Şekil-5 Çizgi ayarı bitiş durumu 

 
7. Şekil-6 da gösterildiği gibi çizgiyi yeniden çizgi sensörünün altına getiriniz. 

 
 

Şekil-6 Start konumuna hazırlama 
 



 

 
8. F1 “TEST” tuşuna basarak bir adet etiket kesiniz. Eğer çizgi üzerinden kesmemişse 

“ÇĐZGĐ AYARI” değeri artırılıp veya azaltılarak ayarlanır. Ayarlar doğru ise ana 
ekrana geçilip makinaya start verilir. 

9. Etiket kesme moduna geçildiğinde “boşluk ayarı” değeri “-4” olarak otomatik olarak 
yüklenir. Đstenirse bu değer artırılıp azaltılabilir. Etiket üzerindeki yazılar kesim 
çizgisine çok yakınsa bu değeri azaltınız. 

10. Eğer etiket ile ilgili ayarlarda yanlışlık varsa ekranda “SENSÖR HATASI” yazar ve 
makine sinyal verir. Sinyal sesini kesmek için stop tuşuna basmanız yeterlidir. 

 
Eğer çizgiden kesme ayarı sıfırlanıp ayarlanmamışsa F1 “TEST” 
tuşuna yada START tuşuna basarsanız bu uyarıyı verir. Bu 
durumda “TAMAM” butonuna basıp çizgiden kesme ayarını 
ayarlayınız. 

 
 

Makine “SENSÖR HATASI” verdiğinde F1 “TEST” tuşuna 
yada START butonuna basarsanız bu uyarıyı verir. Bu durumda 
“TAMAM” butonuna bastıktan sonra STOP butonuna basarak 
hatayı resetleyip devam ediniz. 
 
 

NOT: Etiketli çalışma modunda start vermeden önce etiket üzerindeki çizgiyi sensörün 
gördüğünden emin olunuz. 

 
 

Fireli etiket çalışma adımları 
 

1. Etiketi makineye takınız. Etiket üzerindeki çizgiyi renk sensörünün görebileceği 
şekilde ayarlayınız. 

2. Makinenin fireli etiket modunda olduğundan emin olunuz.( ) 
3. Etiket sensörünü kesilecek etikete göre ayarlayarak çizgiyi öğretiniz.(Bu işlemi her 

etiket tipi değişiminde tekrarlayınız.) 
 

1. Durum;. 
 

 

 
 

Şekil-7 Etiket şekli 



 

1. Etiket yerleşimini Şekil-9 veya Şekil-10 daki gibi yaparak yapınız. Aşağıdaki 
anlatımlar Şekil-10 da gösterildiği gibi etiket yerleşimi olduğu varsayılarak 
anlatılmıştır. 

 

 
Şekil-8  Yanlış etiket yerleşimi 

 
 

 
 

Şekil-9  Doğru etiket yerleşimi 
 

. 

 
 

Şekil-10  Doğru etiket yerleşimi 



 

 
 

 
2. Fire dahil iki çizgi arasındaki mesafeyi ölçüp etiket boyu olarak giriniz. 
3. “Çizgiden kesme ayarı sıfırla!” tuşuna basınız. 
4. “AYAR” tuşuna kısa süreli basarak etiket üzerindeki  çizgi Şekil-12 de gösterildiği 

gibi bıçağın altına gelene kadar basınız. Bu ayar çizgiden kesme ayarıdır.Eğer sensör 
ışığının altına gelen etiket çizgisi ve bıçağın altına gelen etiket çizgisi aynı anda rast 
gelirse sensörü ileri veya geriye kaydırarak yerini değiştiriniz. 

 

 
Şekil-11  Çizgi ayarı başlangıç durumu 

 

 
 

Şekil-12  Çizgi ayarı bitiş durumu 
 

5. Etiketi Şekil-13 de gösterildiği gibi tekrar çizgiyi sensör altına getiriniz. 
 

 
Şekil-13 Etiketi start pozisyonuna hazırlama 

 
 
 



 

6. Etiket ayarlarını tamamlamak için  butonuna basılarak diğer sayfaya 
geçilir. 

 

 
 
 
 
 

7. Bu sayfada iç etiket boyuna ve kaydırma ayarına  “0” yazılır.(Sadece etiket ve 
fireden oluşan etiketlerde) 

8. Etiketi çizgisini Şekil-14 te gösterildiği gibi  ayarlayınız.  
9. “Đç çizgi ayarını sıfırla” tuşuna basarak iç çizgi ayarını sıfırlayınız. 
10. Đç çizgi ayarı “AYAR” tuşuna basılarak etiket üzerindeki firenin başlangıç çizgisi 

bıçağın üstüne getirilerek ayarlanır.(Şekil-15) 
 

 
Şekil-14 Đç çizgi ayarı başlangç durumu 

 
 

Şekil-15 Đç çizgi ayarı bitiş durumu 
 



 

11. Çizgiyi  yeniden  Şekil-12’deki gibi sensörün altına getiriniz ve “TEST” tuşuna 
basarak deneme yapınız. Etiket kesim boyu doğru ise makinaya start verebilirsiniz. 

 
 
Đç çizgi ayarını yanlış ayarladıysanız makine yandaki 
uyarıyı verir. 
 
 
 
 

 
 

2. Durum; 
 

1. Her fireden sonra olan etiket adedi iki veya daha fazla ise aşağıdaki adımları takip 
ediniz. 

 

             
 

2. Etiketi Şekil-17 de gösterildiği gibi makinaya takınız. 

 
 

Şekil-16  Yanlış etiket yerleşimi 
 



 

 
Şekil-17  Doğru etiket yerleşimi 

 
 

 
3. Etiket ayarları ekranına geliniz. 

4. Makinenin fireli etiket modunda olduğundan emin olunuz.( ) 
5. Etiket sensörünü kesilecek etikete göre ayarlayarak çizgiyi öğretiniz.(Bu işlemi her 

etiket tipi değişiminde tekrarlayınız.) 
 
6. Şekil-18’de gösterildiği gibi fire dahil etiket boyunu ölçüp etiket boyu olarak giriniz. 

 
Şekil-18 

 
 

7. “Çizgiden kesme ayarı sıfırla!” tuşuna basınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8. “AYAR” tuşuna kısa süreli basarak fireden sonraki ilk çizgi bıçağın altına gelene 
kadar basınız.(Şekil-20) Bu ayar çizgiden kesme ayarıdır.Eğer sensör ışığının altına 
gelen etiket çizgisi ve bıçağın altına gelen etiket çizgisi aynı anda rast gelirse sensörü 
ileri veya geriye kaydırarak yerini değiştiriniz.  

 

 
Şekil-19 Çizgi ayarı başlangıç durumu 

 
. 

 
Şekil-20 Çizgi ayarı bitiş durumu 

 
9. Etiketi Şekil-21’da gösterildiği gibi çizgiyi sensör altına getiriniz. 

 

 
Şekil-21 Etiketi start pozisyonuna hazırlama 

 
 

12. Fireli etiket ayarlarını yapmak için  butonuna basılarak diğer sayfaya 
geçilir. 

13. Şekil-18’de gösterildiği gibi iç etiket boyu ekrana yazılır. Kaydırma ayarı “0” olarak 
ayarlanır. Gerektiği zaman etiketin sağından veya solundan kesim işlemi için değer 
verilir. 



 

 
 

 
 

Şekil-22 Kaydırma ayarı 
 

14. “Đç çizgi ayarını sıfırla” tuşuna basarak iç çizgi ayarını sıfırlayınız. 
15. Đç çizgi ayarı “AYAR” tuşuna basılarak etiket üzerindeki firenin başlangıç çizgisi 

bıçağın üstüne getirilerek ayarlanır.(Şekil-23-24) 
 

 
Şekil-23 Đç çizgi ayarı başlangıç durumu 

 

 
Şekil-24 Đç çizgi ayarı bitiş durumu 

 
 



 

 
Şekil-25 Etiketi start pozisyonuna hazırlama 

 
 
 
 
 

 
16. Şekil-25 te gösterildiği gibi çizgiyi  yeniden  sensörün 

altına getiriniz ve “TEST” tuşuna basarak deneme 
yapınız. Etiket kesim boyu doğru ise makinaya start 
verebilirsiniz. Đç çizgi ayarını yanlış ayarladıysanız 
makine yandaki uyarıyı verir. 

 
 

NOT:Đki fire arasındaki etiket sayısı ile istenen adeti çarparak tamamlanan gerçek 
etiket adedi hesaplanır. Đki fire arası iki veya daha fazla etiketlerde bunu 
uygulayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
MAKĐNEYĐ ÇALIŞTIRMA ADIMLARI 

 
1. Makineyi fişe takın ve şalterin açın. 
2. Eğer sıcak kesim isteniyorsa  sıcak kesim ayarlarından aktif ediniz. 
3. Ekrandan makine ile ilgili gerekli ayarları yapınız. 
4. Etiket sensörü iki farklı modda ayrı görevleri vardır. “Etiket Kesme” modunda 

etiket sensörü olarak çalışır. “Boy Kesme” modunda ise “Mal bitti”  sensörü 
olarak görev yapar. Đstenirse genel ayarlardan sensör devre dışı yapılarak bu 
fonksiyon kapatılabilir. 

5. Start butonuna basınız. Bu durumda makine hata yok ise çalışacaktır. Ayarlanan iş 
adedi kadar işini yaptıktan sonra makine otomatik olarak stop konumuna 
geçecektir. Tekrardan çalışmak için sayacı resetlemek gerekir. Daha sonra tekrar 
start verilerek makine çalıştırılır. 

6. Eğer start verildikten sonra tekrar start tuşuna basılırsa yapmakta olduğu işi bitirir 
ve makine beklemeye geçer. Bundan sonra yine start tuşuna basılırsa makine 
kaldığı adetten devam ederek sayaç dolana kadar çalışmaya devam eder. (Sadece 
“Boy Kesme” modunda) 

7. Eğer start verildikten sonra stop tuşuna basılırsa makine acil stopa geçer. (Sadece 
“Boy Kesme” modunda) 

8. Eğer start verildikten sonra  stop tuşuna basılırsa makine altındaki işi tamamlayıp 
durur.(Sadece “Etiket Kesme” modunda) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ÇĐZGĐ SENSÖRÜ ÖĞRETME ADIMLARI 
 

 
• Önce etiketin çizgisini sensör ışığının altına getirin. 

 
• Sensör üzerindeki sarı butona yaklaşık 1 saniye 

boyunca basınız. Bastıktan sonra çizgi üzerindeki 
sensör ışığı yanıp sönmeye başlayacaktır. 

 
 
 
 

 
• Etiketin boş kısmını sensör ışığının altına getiriniz. 

 
 
 
 

• Sensör üzerindeki sarı tuşa bir defa basarak öğretme 
işlemini bitiriniz. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Sensör ışığı etiket çizgisi üzerindeyken, sensör 
üzerindeki sarı ışık yanıyorsa ve boş kısıma 
getirince sönüyorsa öğretme işlemi başarılı 
olmuştur. Eğer bu durumu sağlamıyorsa yukarıdaki 
işlemleri sırasıyla tekrar ediniz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   ELITE A.G

KS100 H/E TEKNİK
DÖKÜMANLAR



UYARI İŞARETLERİ

Lütfen kesme mak�nes�n� kullanırken her zaman et�ketlerdek� tal�matlara uyun.Et�ketler çıkarılmışsa
veya okunması zorsa lütfen ELİTE A.G. �le �let�ş�me geç�n.

MAKİNE KURULUM

Mak�ne montajı yalnızca kal�fyel� b�r tekn�syen tarafından yapılmalıdır.

Onarılması gerekeb�lecek herhang� b�r elektr�k ve mekan�k sorun �ç�n lütfen ELİTE A.G. başvurun.

Uygun olmayan b�r yere kurulum devr�lme, düşme veya çökme de dah�l kazalara neden olab�l�r.

Mak�ney� suya maruz kalab�leceğ� b�r konuma kurmayın.

Bu tür durumlar elektr�k kaçağına ve elektr�k çarpmasına neden olab�l�r.

Mak�ney� b�r elektr�k pr�z�n�n yanına kurun ve etrafının boş olmasını sağlayın.Herhang� b�r durumda 
pr�ze er�ş�m�n kolay olması gerekmekted�r.

Mak�ne hareketl� ayak (masa) üzer�ne kurulmuştur çalıştırmadan önce ayakları sab�tled�ğ�n�zden 
em�n olun.

Mak�ney� çalıştırmadan önce motor koruyucusu ve ön kapağın kapalı olduğundan em�n olun.Aks� 
takd�rde yaralanmalara sebeb�yet vereb�l�r.
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Reliability Data : Compact Cylinder 
 

Model:CQ2 series 

 

 
B10data 

Based on the life test results of CQ2 series, assuming that a failure mode following the weibull 
distribution, the following B10 data has been estimated (90% confidence level). 

Model/Series 

 
B10 

 

 
Pressure 

(MPa) Load 

CQ2 series 
(φ12～200) 8 million cycles 0.5MPa 

Maximum allowable lateral load 
applied to the bushing is 1/20 of the 
maximum cylinder force. 

 
Notes) 
The determination of B10 is generally based on the methods described in ISO19973, except for pressure, 

load. 

 
Warning) 
SMC does not take any responsibility for the use of this data or for the use of the product when used in the 

safety related part of a control system (SRP/CS) according to ISO13849-1.  

Prepared H.GOTO 12.JUL.2018 

Checked K.NIKAIDO 12.JUL.2018 

Approved M.OKUMA 12.JUL.2018 







Product life
(as reference)

   CQS-S/T
   series

5 million reciprocating
cycles.

　！  　Caution
Product Life

- Product life shown in this material is for reference for model selection, and not the actual warranted values.

- Maintenance including regular replacement of seals and grease improves product life.

Please refer to the life guideline above for the average maintenance intervals.

Conditions for the expected product life

- Specifications and values published in catalogs, drawings and operation manuals are satisfied.

-Introduction of foreign matter, including drain, into the operating fluid  may cause lubrication failure.

Regular inspection

　with below points Also refer to the catalog or the Operation Manual (CQS*-OM0001C) for detail.

- Air leakage from seals

- Sliding mark on the piston rod

- Change in operating condition and change in the minimum operating pressure

- Presence of a grease film on the sliding surface

Product name Series

Compact cylinder: Single acting

　For regular maintenance, please replace seals, add grease, or replace the product as necessary in accordance

The table below shows a guideline for the life of the product.  The data has been validated from life testing results.

Life of Compact Cylinder







   ELITE A.G

KS100 H/E PARÇA
LİSTESİ





ITEM QTY DESCRIPTION PART NUMBER

1 2 Linear Bearing KS100-A_09

2 1 Bottom Knife KS100_16

3 1 Compact Cylinder KS100_45

4 1 Top Knife KS100_12H

5 1 Rod End KS100-A_50

6 1 Stepper Motor Cover KS100_35

7 5 Stepper Motor Pulley ISO 4762 - M5 x 8ISO

8 1 Cylinder Cover KS100-A_054

9 30 Plain washers for clevis pins - Product grade A ISO 8738 - 5(2)

10 12 Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762 - M5 x 10ISO

11 4 Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762 - M5 x 12ISO

12 4 Plain washers for clevis pins - Product grade A DIN 912 - M4 x 0,7 x 6 x 4,25

13 8 Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762 - M4 x 12ISO

14 4 Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762 - M5 x 50ISO

15 8 Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762 - M5 x 20ISO

16 1 Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762 - M8 x 35ISO

17 6 Hexagon Socket Head Cap Screw ISO 4762 - M6 x 16ISO

18 3 Plain washers for clevis pins - Product grade A ISO 8738 - 6(2)

19 1 Compact Cylinder KS100-A_14_CQ2B20-30M

20 1 Knife Cover KS100-A_057

21 1 Belt HTD 375-5M KS100-A_059

22 6 Hand Screw KS100-A_060

23 1 Thermocouple 1m J type KS100_96

24 1 220V 300 W Resistor - L  KS100_94

25 1 220V 300 W Resistor KS100_95

26 1 ISO 7380-1 - M5 x 10

27 1 Roller Pulley KS100-A_062

28 1 Stepper Motor Pulley        KS100-A_061

29 1 Ball Bearing KS100-A_064

30 1 Valve / Pneumatic Manifold KS100-A_067

31 1 Label Sensor KS100-A_066

32 1 Regulator KS100-A_069

33 1 Ball Bearing KS100-A_063

34 1 Shaft Holder KS100-A_070

35 1 Fittings KS100-A_071

36 2 Fittings KS100-A_072

37 1 Fittings KS100-A_073

38 2 Fittings KS100-A_074

39 1 Touch Screen KS100-A_076

40 2 Button KS100-A_075



PARTS LIST

PART N.DESCRIPTIONQTYITEM

CDQ2A32TF-10CQ2_BODY-Compact Cylinder/Standard: Double Acting Single Rod11

 Kesme / Delme kalıbı12

KS100-A_079Fiksleme Hareketli43

KS100-A_081Fiksleme Sabit24

KS100-A_082Koruma25

ISO 4762 - M4 x 6ISOAllen Başlı Civata46

ISO 4762 - M4 x 8ISOAllen Başlı Civata67

ISO 8738 - 4(2)Pul128

ISO 4762 - M6 x 12ISOAllen Başlı Civata49

ISO 8738 - 6(2)Pul410

DIN 976-1 - M8 x 50 - ASaplama111

DIN EN ISO 4033 - M8Somun212

ANSI B18.3.1M - M4x0,7 x 

50(1)

Allen Başlı Civata413

AS2201F-01-06ARakor114

KS100-A_072_KQ2L06-01ARakor115

KS100-A_083Mil Bağlantısı216

KS100-A_084_8Mil117

KS100-A_85Fiksleme Giriş218

KS100-A_086Gergi Plaka Yükseklik Ayar219

KS100-A_087Gergi Plakası120

KS100-A_060El somunu221

ISO 4762 - M4 x 20ISOHexagon Socket Head Cap Screw222

16

17

18

22

8

21

20

19

3

4

6

9

10

2

14

15

1

5

7

8

13

12

11

OPSİYONEL KALIPLI DELME

SİSTEMİ
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