
SERIA PLAZMOWYCH
WYCINAREK PROFILI XR

WYSOKIEJ JAKOŚCI OBRÓBKA METALU

Wycinarka plazmowa ART Smart XR jest bardzo uniwersalnym urządzeniem o małej
powierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu dużego obszaru obróbki. Dostępne są
szerokości  1.6m  i  1.9m,  jest  to  projekt  dostosowany  do  rozmiarów  płyt
wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Cechami, które wyróżniają tą wycinarkę plazmową na tle innych są jej wysoka
wydajność i funkcjonalność. Została zaprojektowana z użyciem najnowszych
serwosilników AC o dużej prędkości w połączeniu z niemieckiej jakości przekładnią
obiegową i napędami mechanizmu zębatkowego. To wszystko wraz
zaawansowanymi algorytmami sterowania daje najwyższą jakość cięcia dostępną w
wycinarkach plazmowych.

ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA BEZ USTEREK

Wszystkie urządzenia produkowane przez ART są
kontrolowane przez duży panel dotykowy obsługiwany
najnowszą wersją systemu. Oprogramowanie zapewnia
najprostszą obsługę, jednocześnie zachowując wysoki
poziom funkcjonalności. Zaawansowane opcje, takie jak
modyfikowanie kształtów, obracanie, digitalizacja i
wiele więcej, wszystko to może być wykonane z
łatwością przez operatora za pomocą interfejsu
dotykowego.



WYGODNE WYCINANIE PROFILI ZA POMOCĄ CNC

Urządzenie zostało zaprojektowane do współpracy z wieloma zaawansowanymi
akcesoriami, pozwalając na wiele rewolucyjnych, wszechstronnych zastosowań.

Wycinarka plazmowa ART Smart XR jest kompletnym rozwiązaniem dla
dynamicznych przedsiębiorstw.

Inteligentny kontroler
Dotykowy kontroler ART. ProfileShop
V3 zapewnia pełną kontrolę nad
każdą pracą. Indywidualne logowanie
udostępnia funkcje spersonalizowane
dla każdego użytkownika. Modyfikację
gniazd urządzenia, uruchomienie,
zatrzymanie, regulację parametrów i
wiele więcej za dotknięciem palca.

Łatwość użytkowania
Bezprzewodowy kontroler daje dostęp do
większości funkcji, podczas gdy operator
jest z dala od głównego kontrolera.
Uruchomienie, zatrzymanie, odzyskanie,
digitalizacja, wyrównanie płyty, zmiana
części, szybkość posuwu i znacznie więcej.
Bezprzewodowy kontroler daje swobodę
obsługi do 200m.

Duży obszar obróbki
Plazmowa wycinarka profili posiada
obszar roboczy, który rozciąga się do
krawędzi maszyny maksymalizując
dostępną powierzchnie używaną przez
maszynę. Dostępne szerokości 1.6m i
1.9m są zaprojektowane do pracy z
najpopularniejszymi rozmiarami płyt.

Wysoki moment obrotowy
serwomechanizmu
Seria wycinarek plazmowych XR
wykorzystuje serwosilniki AC wysokiej
jakości w połączeniu z niemieckiej jakości
przekładnią obiegową napędami
mechanizmu zębatkowego. Wysoka moc
oznacza, szybkie i zwinne cięcie.
Serwokontrola AC oznacza dokładne
pozycjonowanie bez utraty precyzji.

Jednolita konstrukcja
W pełni spawana obudowa pozwala
na szybki montaż i wygodne
przemieszczenie. Stabilność i siła
tkwią w konstrukcji, w której
zastosowano modelowanie bryłowe i
analizę metodą elementów
skończonych w procesie
projektowania. Wszystkie komponenty
są w pełni proszkowane dla ochrony i
odporności przed korozją.

Wyciąganie oparów
Starannie zaprojektowany system
odsysania usuwa opary spod miejsca
cięcia zanim zdążą się rozprzestrzenić.
Odsysanie jest połączone z zewnętrznym
impulsowym systemem filtracji, aby
zapewnić optymalną jakość powietrza w
warsztacie i ochronę środowiska. Nigdy
więcej osadów, tak jak przy wodnym
podłożu.

Precyzyjne prowadnice
Liniowe łożyska niemieckiej marki
zapewniają płynny ruch zapewniające
precyzyjne cięcie. Wycieraczki
uszczelniające na wszystkich
powierzchniach czyszczą je z kurzu
zapewniając długą żywotność.

Pełna baza danych
Kontroler dokładnie wie jak ciąć
określony materiał. Przebijanie
otworów, wysokość cięcia, posuw,
ciśnienie powietrza, regulacja
wysokości, przerwy i inne, wszystko
to ustawiane jest automatycznie.

W pełni kompleksowa gwarancja
ART. oferuje długą gwarancję, która
obejmuje części i robociznę. Technicy
serwisowi są gotowi w razie potrzeby.
Zapewnione jest również wsparcie
telefoniczne i internetowe.


