
 

 

 

 

Kustannustehokkaat, mutta toiminnaltaan tarkat CNC-polttimet muotoillun metallin leikkaamiseen. 

Suunniteltu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Niitä käytetään säiliöiden, kattiloiden, 

rakennusrakenteiden ja taiteellisten metallitöiden valmistuksessa.  

Ohjelmiston intuitiivisilla ohjauksilla voit helposti leikata minkä tahansa muodon levystä. Laite 

suunniteltiin käyttäjää ajatellen, käyttäjäystävällisyyden periaatteella varmistamme, että koneen käyttö 

on mahdollisimman helppoa. 

 

Yleistä:  

Teollinen CNC-ohjain 17 tuuman näytöllä  

- Tarkat Mitsubishi-servomoottorit asennettuna X-, Y-akselille  

- tarkkuusplaneettavaihteet  

- Korkea paikannustarkkuus GUDEL’n lineaaritekniikan ansiosta 

- automaattinen levyntunnistus - ohjelmoitava lävistysprosessi  

- automaattinen korkeudensäätö THC 

- törmäyksenestojärjestelmä 



 

Vaihtoehdot : 

 

 

Additional options 
 
CAD/CAM software: Wrykrys 

 

 

 

WRYKRYS on erikoistunut CAD/CAM-ohjelma, joka on omistettu 

plasmapolttimille, kaasupolttimille, laserlämmittimille, vesisuihkulle. Ohjelma 

tuo piirustuksia DXF- tai DWG-muodosta ja luo tiedostot numeerisessa 

muodossa. Siinä on joustava moduuli proprosessorin luomiseksi, jonka avulla 

ohjelmisto voidaan sovittaa useimpiin mainittuihin koneisiin. WRYKRYS 

mahdollistaa leikkausprosessin optimoinnin, jätteen minimoinnin, 

kustannusarvion ja jätearkkien hallinnan. Siinä on useita teknologisia 

moduuleja: vakiomuotoinen moduuli, metallilevylle levittävien elementtien 

moduuli, lämpötilaohjatun leikkausprosessin moduuli, ilmanvaihtoprofiilien 

moduuli, kustannuslaskentamoduuli, jätelevyn hallintamoduuli, CAD moduuli.

  

Pneumatic marking module  

 

 

 

Pneumaattinen merkintämoduuli lisää merkittävästi tuotantokapasiteettia 

alentamalla kustannuksia. Se mahdollistaa osien merkinnän ja 

leikkaamisen yhdessä työjaksossa, jolloin yksityiskohtainen 

merkintäprosessi voidaan suorittaa paikan päällä ilman ulkopuolisia 

yrityksiä. Säädettävän paineen ansiosta on mahdollista merkitä sekä kovia 

että pehmeitä materiaaleja. Markerin avulla voit merkitä pysyvästi 

taivutusviivoja, osanumerointia, teksti- ja grafiikkakaiverruksia. 

Pneumaattinen merkintämoduuli on varustettu automaattisella 

voitelujärjestelmällä ja pneumaattisella ohjausjärjestelmällä. Tarvitaan vain 

paineilman syöttö.  

 



 

Wireless controller 

 

 

 

Kannettava ohjain mahdollistaa laitteen langattoman ohjauksen jopa 20 

metrin säteellä. Kuljetin antaa käyttäjän tehdä minkä tahansa asetuksen, 

säätää leikkuupolkua, nostaa ja laskea plasmapoltinta. Langattoman 

ohjaimen integrointi pääohjaimeen mahdollistaa kaikkien kaukosäätimellä 

suoritettujen toimintojen tarkastelun sekä ohjaimessa että 

pääjärjestelmässä. Langaton ohjaus on moderni tapa parantaa koneen 

toimivuutta, parantaa käyttäjän turvallisuutta ja nopeutta. Ohjain antaa  

käyttömukavuutta kaikkien työparametrien täydellisessä hallinnassa. 

 

Remote technical support 

 

 

 

Tekninen tukipalvelu tarjoaa suoraa tukea ammattilaisten tarjoamana. 

Ohje on tarkoitettu plasmapolttimen toimintaan, ohjelmistoon ja 

mahdollisiin teknisiin ongelmiin. Lisäksi saat jatkuvan pääsyn 

ohjelmistopäivityksiin, joita päivitetään jatkuvasti käyttäjien ehdotusten 

perusteella. Maksullisella online-avulla saat palvelun lisäksi jatkuvan 

pääsyn tietoon, koulutukseen ja keskustelufoorumeihin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


