CNC Plasma & Oxyfuel cutting machine

Maszyny MG są przeznaczone do długotrwałego użytku
przemysłowego i spełniają najwyższe wymagania w zakresie
precyzji, wydajności i łatwości obsługi
Doskonała jakość cięcia plazmą High-Definition, jak również ze
standardowym źródłem plazmy powietrznej
Doskonała dynamika ruchu
iMSNC ® - Wydajny i przyjazny dla Użytkowników system
sterowania CNC oparty na komputerze PC
Spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa oraz ochrony
środowska
Doskonała wydajność odciągu zapewniana przez segmentowy
stół do cięcia z inteligentnym systemem ekstrakcji, opartym na
elektronicznie sterowanych strefach ssących, zaprojektowany
tak, aby sprostać standardom szybkiego cięcia plazmowego
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Ostre kąty i naroża elementów ciętych, jak również wysoka precyzja konturów wynikające ze skośnych zębatek i
dwudzielnych zębników
Zaawansowane sterowanie wysokością palnika do cięcia
plazmowego na podstawie własnych algorytmów adaptacyjnych wspieranych przez śrubę toczną w osi Z
Panele sterujące montowane na suwnicy dające dostęp do
funkcji technologicznych oraz kontroli i pozycjonowania
Osłony chroniące części mechaniczne przed pyłami
i uszkodzeniami mechanicznymi

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI
Microstep iMSNC jest jednym z najbardziej zaawansowanych systemów operacyjnych wśród urządzeń
do cięcia CNC. System ten zapewnia łatwą, przyjazną
użytkownikowi obsługę maszyny do cięcia przez nowoczesne interfejsy użytkownika: wolnostojącą konsolę
z ekranem dotykowym TFT lub jeden / dwa panele
sterujące z wyświetlaczem LCD, umieszczone z boku
maszyny. Dla zwiększenia ergonomii i łatwości obsługi,
konsola wolnostojąca oferuje możliwość przygotowania i edytowania planu cięcia podczas przebiegu
procesu. Dzięki temu, że wszystkie części systemu (system sterowania iMSNC, oprogramowanie CAM AsperWin i sama maszyna) pochodzą od jednego producenta
– firmy MICROSTEP – możliwe jest opracowanie niestandardowych rozwiązań, dostosowanych do potrzeb
Użytkownika.
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Dane techniczne*
Długość robocza

1500 – 50 000 mm

szerokość robocza

1500 – 6 000 mm

Max. ilość stacji
roboczych

6

Max. grubość
materiału ciętego
tlenem

150 mm
(opcjonalnie 250
mm)

Prędkość
pozycjonowania

do 35 m/min

System sterowania

MicroStep
iMSNC®

Typ prowadnic w
osi X i Y

prowadnice
precyzyjne

* Zależy od konfiguracji maszyny.
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Zintegrowana baza danych parametrów narzędzi
Procesy z wykorzystaniem wielu narzędzi
Automatyczne dopasowanie parametrów narzędzi
do ciętego materiału
Pełna łączność sieciowa
Zdalna diagnostyka i pomoc serwisowa
Dynamiczne przebijanie
Zarządzanie strefami cięcia
Monitorowanie żywotności części eksploatacynych
Zaawansowane oprogramowanie serwisowe

Aplikacje intranetowe
Aplikacje intranetowe umożliwiają komfortowe połączenie maszyny z całym procesem produkcyjnym
oraz umożliwiają dostęp do niej za pomocą bazy danych SQL i usług sieciowych. System iMSNC zawiera
nowoczesny interfejs sieciowy, pozwalający na dostęp z firmowej sieci intranet poprzez przeglądarkę
internetową. Każda maszyna posiada swoją stronę (adres IP), służący jako bramka dla aplikacji intranetowych.
System zarządzania produkcją MicroStep (MPM), mający zastosowanie do wszystkich rozwiązań MicroStep umożliwia proces planowania komputerowego (CAPP). Jest to zintegrowany system przetwarzania zamówień, automatycznego rozkładu ciętych elementów na arkuszu (tzw. Nesting), sprawdzaniu
stanu zapasów magazynowych, planowania pracy maszyny, oceny wyników. Pomaga zredukować czas
pracy, oszczędzić materiał i eliminować błędy operacyjne.
EkoInfo – ewaluacja kosztów pracy maszyny dla konkretnego programu cięcia
Machine Info – monitorowanie aktywności maszyny i operatora, które pozwala na podzielenie pracy
na poszczególne zmiany i zapis parametrów technologicznych.
SZEROKA GAMA AKCESORIÓW
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Plazma

Plazma rotator

Głowica wiertarska Obrotnik do rur
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Głowica
fazująca

Cięcie tlenowe

Tlenowe 3D

cięcie
wielopalnikowe

Znakowanie
Laserowa korekta
Znakowanie
CCD camera
ułożenia arkusza
MicroPunch
atramentowe
Opisy, dane techniczne i ilustracje zawarte w tym dokumencie przeznaczone wyłącznie dla celów orientacyjnych
i nie są wiążące. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

