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PLASMACUT-2000
HICUT OY:N VALMISTAMA PLASMACUT 2000 SARJAN CNC-LEVYLEIKKURI ON
AMMATTILAISEN TYÖKONE JOKA KASVAA TARPEIDESI MUKAAN.
Tässä se nyt on! Markkinoiden ensimmäinen modulaarinen ja helposti kustomoitava CNClevyleikkuri.
Modulaarisesta Plasmacut leikkuri tuotesarjasta voit kustomoida yrityksesi tämän hetkisiä
tarpeita vastaavan koneen, joka kasvaa tarvittaessa yrityksesi ja tarpeidesi mukana.
Mikään tässä vaiheessa tekemäsi valinta ei sulje pois muita vaihtoehtoja.
Lakkaa siis huolehtimasta tulevaisuudesta ja investoi tämän hetkisten tarpeidesi mukaan.

SILTAMODUULI
MODULAARISUUS
Plasmacut koneiden koneen siltaan integroitu tekniikka mahdollistaa
koneen X-akselin suuntaisen rungon vapaan kustomoitavuuden.

LUOTETTAVUUS
Koneen siltä sisältää yhden moottorin joka akselille. X-akselin
voimansiirto on toteutettu molemminpuolisilla hammastangoilla ja
rattailla. Voima välitetään akselilla toiselle puolelle. Yksi moottori per
akseli on helppo säätää ja luotettava.

MITOITUS
Koneen siltaa on tarjolla vakiona kahta eri leveyttä.
Nimellisleikkuualueiltaan 2200 mm ja 2700 mm leveät mallit.

POLTTIMEN KIINNITYS
Vakio poltinpidin on manuaalisesti säädettävissä kahdella akselilla.
Halutessasi kone on saatavissa kahdella poltinpitimellä. Voit varustaa
toisen pitimen esimerkiksi polttoleikkauspolttimella. Poltinpitimet on
kytketty yhteiseen kuularuuvin ja käytettävän polttimen vaihto on
nopeaa ja helppoa.

RUNKO
MODULAARISUUS
Koneen runko on modulaarinen ja voit valita koneen pituuden 1,5 metrin askelin. Konetta voidaan helposti myös jatkaa myöhemmin.

MITOITUS
Runko koostuu päätepaloista ja runkomoduuleista, jotka ovat 1500 mm pitkiä. Alla olevassa taulukossa on esitetty koneen vakiopituudet,
joista voit valita sinulle sopivan leikkuualueen pituuden.
Rungon pituudet (mm)

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

9 000

10 500

12 000

LEIKKAUSPÖYTÄ
LEIKKAUSPÖYTÄ
Leikkauspöytä on varustettu rungon päältä poisnostettavilla leikkausalustoilla. Ritilöiden alla on teräsverkko, johon pienet irti leikatut osat
jäävät. Leikkausalustojen ritilät ovat kulmassa leikkausakselien suhteen, joka vähentää ritilän päällä tapahtuvaa leikkausta. Ritilälatat voi
kääntää ja paikkoja voi vaihtaa. Ritilälatan pituus on puolet leikkausleveydestä, mikä helpottaa niiden käsittelyä.

ALAIMUVAUNU
Imuleikkauspöytämme perustuu leikkausalustan alla liikkuvaan imuvaunuun. Polttimen mukana liikkuvan imuvaunun ansiosta imuilman
virta keskittyy polttimen alle, eivätkä terveydelle haitalliset savukaasut pääse leviämään työtilaan. Imuvaunua liikuttaa yksi moottori, jonka
voima välitetään akselilla ja ketjuilla molemmin puolin imuvaunua. Rakenne on yksinkertaisempi, luetettavampi ja energiatehokkaampi kuin
sektoreihin perustuvat imuleikkauspöydät. Imuvaunussa on pois nostettava kuonakaukalo, jonka tyhjennys on helppoa ja nopeaa.
Kysy meiltä myös imuleikkauspöydän kanssa yhteensopivia suodatin- ja puhallinpaketteja. Laadukkaita suodattimia käyttämällä voidaan
puhdistettu ilma johtaa takaisin työtiloihin, jopa ruostumattomia teräksiä ja alumiinia leikatessa.

OHJAUS
MACH4
Ohjaus on toteutettu PC-pohjaisella Mach4
ohjelmistolla. Ohjaus PC voidaan yhdistää suoraan
asiakkaan lähiverkkoon, jolloin tiedonsiirtoon
suunnittelun ja tuotannon välillä ei tarvita erillisiä
muistitikkuja tai muita vastaavia menetelmiä.
Koneemme ohjaus on yhteensopiva Nestix
ohjelmiston kanssa.

AC-SERVOT
Moottoreina käytämme suorituskyvyltään
ylivoimaisia AC-servomoottoreita. Servojen
paikkatieto on takaisinkytketty aina Mach4
ohjelmalle asti, mikä mahdollistaa leikkauksen
aikana mahdollisesti tapahtuvien paikoitusvirheiden
reaaliaikaisen korjauksen.

THC
Plasmaleikkurimme on varustettu myös
plasmapolttimen automaattisella korkeudensäädöllä
(THC). Automaatio säätää polttimen korkeuden
plasmakaaren jännitteen mukaan, jolloin poltin on
aina juuri oikealla leikkuuetäisyydellä varmistaen
optimaalisen leikkauslaadun ja pitkän käyttöiän
suuttimille.

