ŚRODOWISKO

Profesjonalista w cięciu plazmowym
Ihr Plasma Profi

MASZYNY

MetalMaster®

OPROGRAMOWANIE
OSPRZĘT

Die Antriebe

- całkowicie bezobsługowe 		
wysokowydajne napędy
z prędkością pozycjonowania
do 40 m/min* przeznaczone
do dużej produkcyjności
- obustronne napędy
wzdłużne gwarantują 		
wysoką dynamikę maszyny
i precyzję

-

-

wartungsfreie
Hochleistungsantriebe mit
Positioniergeschwindig		
keiten bis 40 m/min* für
hohe Produktivität
doppelseitige 			
Längsantriebe
garantieren hohe
Maschinendynamik und
Präzision

Podwieszenie palnika OL100S Die Brenneraufhängung
		
OL 100 S
- dokładny pomiar wysokości
poprzez kontakt dyszy
- precyzyjne śledzenie
wysokości umożliwia
zastosowanie
oszczędnościowego systemu
części zużywających się przy
cięciu i przebijaniu

Płaska maszyna

-

exakte Erstwertfindung 		
über Düsenkontakt
präzise Nachführung der
Brennerhöhe ermöglicht
verschleißteilschonendes
Schneiden
und Lochstechen

Flachbettmaschine

- podzielony na wiele sekcji
stół odciągowy umożliwia
efektywne odsysanie, również
przy zastosowaniu mniejszego
systemu filtro-wentylacji

der in mehrere Sektionen
unterteilte 				
Blechauflagetisch
ermöglicht eine effiziente
Absaugung, auch mit
kleinerer Lüfter-/Filter-		
Einheit

Instalacja

Drop & Cut

- zwarta konstrukcja umożliwia
szybką instalację

-

Dostępny w szerokościach
roboczych od 1,5 do 2,5m
i długościach roboczych
od 3 m do 8 m

Erhältlich für Arbeitsbreiten
von 1,5 m - 2,5 m und Arbeitslängen von 3 m - 8 m

* uzależnione od rodzaju sterowania

* abhängig von der
CNC-steuerung

die integrierte Konstruktion
erlaubt schnelle Installation

Wymienna główka palnika z systemem
antykolizyjnym i dociskaczem (opcja)
Wechselkopfbrenner mit Magnethavarie
und Niederhalter (Option)

Opisy, dane techniczne i ilustracje zawarte w tym dokumencie służą jedynie wprowadzeniu czytelnika w zagadnienie i nie są wiążące.
Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w produktach bez powiadamiania.
Die in dieser Druckschrift enthaltenen Beschreibungen, Gerätedaten und Abbildungen dienen der Kundeninformation
und sind nicht bindend. Der Hersteller ist zur Änderung seiner Produkte jederzeit berechtigt.
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