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HAKKIMIZDA
1989 ’dan beri makine imalatı yapan Risus Makine pvc & alüminyum kapı-pencere, panjur ve perde
gibi güneşten korunma sistemlerinin üretimi için ihtiyaç duyulan makinelerin tasarımı ve üretiminde faaliyet

PANJ U R MAKİN E LE Rİ
ROLLE R S H UT TE R MACH IN E S

göstermektedir
Risus Makine, sektörüne pek çok yeni ve yaratıcı ürünler sunmuş ve halen araştırmaya ve sunmaya devam
etmektedir.
Bugün ürün gamında 50’yi aşkın ürün çeşidi bulunan firmamız modern teknolojinin sağladığı tüm olanaklardan faydalanmakta ve üretiminde dünyada lider konumda olan firmaların ürünlerini kullanmaktadır.

Amacımız; liderlik eden
mühendislik çözümlerimiz ile
kaliteli ürün, uygun fiyat,
zamanında teslim ve satış sonrası
iyi servis hizmeti anlayışını
birleştirerek müşteri
memnuniyetini sağlamaktır.

ABOUT US
Since

1989

Risus Machines designs and manufactures high technology machiner y by of-

fering production solutions to manufacturers of sun protection systems such as Pvc& Aluminium
door-window, roller shutters and outdoor tex tile sy tems.
Risus Machine, has introduced many innovative products in the market and is still researching for
new designs which will deliver excellence.
Today with more than 50 products in our range, we use all modern technology oppor tunities of the
world and equipment of world leader manufacturers in our production.

Our purpose; to gain customer
satisfaction with high quality
products, suitable price, delivery
on time and after sale service
while leading with our
engineering solutions.
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RO-2011H

RS-3600H

PANJUR KUTU VE LAMEL KESİM MAKİNESİ

PANJUR KUTU VE LAMEL KESİM MAKİNASI

ROLLER SHUTTER BOX & ROLLER SHUTTER PROFILE CUTTING MACHINE

SHUTTER BOX AND ROLLER SHUTTER PROFILE CUTTING MACHINE

RS-3600H Ürün Özellikleri:

RS-3600H Description:

RO-2011H Ürün Özellikleri:

RO-2011H Description:

•Panjur lamellerinin paket halinde toplu kesimi, panjur kutularının

•It is designed to cut shutter profiles for mass production, group

•Panjur lamellerinin paket halinde toplu kesimi, panjur kutularının

•It is designed to cut shutter profiles for mass production, group

takım halinde kesimi, yan dikmelerin kesimi ve monoblok panjur

of alu. Shutter box, vertical alu. Profiles and group of monoblock

takım halinde kesimi, yan dikmelerin kesimi ve monoblok panjur

of alu. Shutter box, vertical alu. Profiles and group of monoblock

kutularının takım halinde kesimi için tasarlanmıştır.

shutter box.

kutularının takım halinde kesimi için tasarlanmıştır.

shutter box.

•Yüksek testere devri sayesinde temiz yüzey kesimi

•High saw rotation enables clean surface cutting.

•Yüksek testere devri sayesinde temiz yüzey kesimi

•High saw rotation enables clean surface cutting.

•Otomatik dijital metraj sistemi

•Automatic digital measuring system.

•Otomatik dijital metraj sistemi

•Automatic digital measuring system.

•Testere kesim hızı ayarlanabilmektedir.

•Cutting speed of profile can be adjusted.

•Testere kesim hızı ayarlanabilmektedir.

•Cutting speed of profile can be adjusted.

•Max 400mm’lik kutu dahil tüm panjur kutuları kesebilmektedir.

•It can cut all shutter box type include 400 mm box.

•Max. 350mm’lik kutu dahil tüm panjur kutuları kesilebilmektedir.

•It can cut all shutter box type include 350 mm box.

•Testere çapı 600mm’dir.

•Saw disc is 600 mm.

•Testere çapı 550mm’dir.

•Saw disc is 550mm.

Opsiyon:

Optional:

Opsiyon:

Optional:

•Manuel metraj sehpalı model mevcuttur. (RS-3600M)

•Model with manual measuring system. (RS-3600M)

•Manuel metraj sehpalı model mevcuttur. (RO-2011M)

•Model with manual measuring system (RO-2011M)
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S H U T T E R

RS-4400

RST-3060

ROLLER SHUTTER CAPS LOCKING MACHINE

ROLLER SHUTTER ASSEMBLY TABLE AND TEST MACHINE

PANJUR TAPALAMA MAKİNESİ

M A C H I N E S

PANJUR MONTAJ VE TEST MAKİNESİ

RS-4400 Ürün Özellikleri:

RS-4400 Description:

•Kesilmiş panjur lamellerinin birbirine geçirilmesi ve tapalanmaları

•It is designed for the processing of already cut aluminium. Profiles

için tasarlanmıştır.

that should be brought together and be locked.

•Tapalar profillere tel zımba ile sabitlenir.

•Fixing the caps with staples made out of steel.

RST-3060 Ürün Özellikleri:

RST-3060 Description:

•Dokunmatik Pc ile kumanda edilir.

•It is controlled by ASUS all in one pc which has 15.6’’ controlled by

•Panjurların montajının ve testlerinin yapılması için tasarlanmıştır.

•It is designed for assembly and test of roller shutters.

•Üretimi arttırır.

touch screen.

•Servo motor teknolojisi kullanılmıştır.

•Increase of productivity.

•Servo motor technology is used for motions.

•İşçiliği azaltır.
•Üretim kapasitesi 200 poz / 8 saat.

•Relieves the employees.

•Barkod okuyucu sistemi opsiyoneldir.

•Production capacity of 200pcs/8 hours.

•Otomasyona adapte edilebilir.

•Barcode reader system is optional.

•2 eksen servo motor kontollüdür.

•It can be adapted to the factory automation.

•Pc kontrollü olduğu için uzaktan servis imkanı mevcuttur.

•2 axes servo motor controlled.

•Maksimum W=3400 mm genişliğinde, H=2800 mm yüksekliğindeki
ürünün montajının ve testinin yapılması mümkündür.
•Barkod okuyucu sistemi opsiyoneldir.

•Max. working dimensions are;
W=3400mm & H=2800mm
•Barcode reader system is optional.

•Remote control service technology.
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RJ-5200

PANJUR DİKMESİ KERTME MAKİNESİ
ROLLER SHUTTER SIDE GUIDE MILLING MACHINE

ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
OUR SOLUTION PARTNERS

RJ-5200 Ürün Özellikleri:

RS-5200 Description:

•Alüminyum panjur dikmelerinin kertme işlemi için tasarlanmıştır.

•It is designed for milling of the roller shutter side guides.

•Yükseklik ve derinlik ayarı sayesinde tüm dikme profillerinin

•With depth and height adjustment, all kind of guides can be milled.

kertilmesi mümkümdür.

•Speed of blades can be adjusted.

•Bıçakların hız ayarı yapılabilir.

•Profiles are fixed strongly by the horizontal and vertical clamps.

•Yatay ve dikey mengeler sayesinde profil güçlü bir şekilde

•Electro-pneumatically controlled.

sabitlenir.
•Elektro-pnömatik kontrollüdür.

10

11

ÜRÜN GRUPLARIMIZ
OUR PRODUCT GROUPS

Pvc-Alüminyum Kapı & Pencere Makineleri
Pvc-Aluminium Window & Door Machines

Panjur Makineleri
Roller Shutter Machines

1427 sk. No:8 Doğanlar, Bornova / İzmir
+90 232 376 70 41
+90 549 734 1994

Teknik Tekstil Makineleri

info@risusmachines.com

Technical Textile Machines

www.risusmakina.com
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