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MultiTherm

®

Víceúčelový a efektivní
Viacúčelový a efektívny

Výkonný stroj s vysokou kvalitou a produktivitou.
Výkonný stroj s vysokou kvalitou a produktivitou.

Potřebujete-li řezat plasmou (kolmé řezy nebo
řezání úkosů), kyslíkem s jedním nebo více hořáky
a nebo použít kombinaci těchto technologií, je
Multitherm právě tím strojem, který hledáte.

Ak potrebujete rezať plazmou /kolmé rezy, alebo
rezanie úkosov/, kyslíkom s jedným, alebo viacerými horákmi, alebo použiť kombináciu týchto technológií, je Multitherm práve tým strojom, ktorý
hladáte

Stroj na obrázku je vybaven úhlovou plasmovou hlavou, barevným značkovačem
ink-jet a kyslíkovým hořákem ALFA.

MultiTherm

®

Vybavení stroje technologiemi podle vašich zakázek
Vybavenie stroja technológiami podľa Vaších zákazok

1. Široká paleta zariadení
- Skew Axis Rotator*
		 pre úkosové
		 rezanie plazmou
- Horák ALFA pre moderne
		 rezanie kyslíkom
- Omnilift 200 Z s antikolíznou
		 ochranou pre plazmu
- Rôzne druhy vybavenie pre
		 značkovanie (atrament,
		 plazma, dulčikovač)
- Prídavná rotačna os pre
		 rezanie trubiek do priemeru
		 350 mm
- Vŕtacia hlava s výmenou
		 nástrojov

2. Multitherm je efektívni
- velmi přesný a dynamický
- lehký a přitom dosahuje
		 vysokých řezných rychlostí
		 a zrychlení
- silný tak, že unese úhlové
		 řezací hlavy pro řezání
		 kyslíkem a plazmatem
- z důvodu bezpečnosti
		 a čistoty jsou hadice
		 a kabely ukryty v můstku
- patky a lineární příčná
		 vodítka jsou integrovaná
		 k zamezení opotřebení
		 a poškození motoru
- provedena poslední
		 kontrola CNC pro zlepšení
		 pohodlí operátora
		 a vysokou efektivitu

2. Multitherm je efektívny
- veľmi presný a dynamický
- ľahky a pritom dosahuje
		 vysokých rezných rýchlostí
		 a zrýchlenie
- silný tak, že unesie úkosovacie
		 rezacie hlavy pre rezanie
		 kyslíkom a plazmou
- z dôvodu bezpečnosti
		 a čistoty sú hadice
		 a káble ukryté v moste stroja
- integrované lineárne
		 priečne vedenia
		 vrátane ozubených 		
		 hrebeňov zabezpečujú
		 malé opotrebenie a plynulý
		 chod motorov
- CNC riadiaci systém novej
		 generácie pre väčší
		 obslužný komfort a väčšiu
		 efektivitu

Dvojitá konstrukce mostu zaručuje vysokou tuhost při nízké hmotnosti
Dvojitá konštrukcia mostu zaručuje vysokú
tuhosť, pri nízkej hmotnosti

Oboustranný pohon s motory se vzduchovým
odpružením, zabezpečujou vysokou produktivitu
a přesnost
Obojstranný pohon s motormi, so vzduchovým
odpružením zabezpečujú vysokú produktivitu a
presnosť

SOFTWARE

1. Široká paleta zařízení
- Skew Axis Rotator*
		 pro úhlové
		 řezání plasmou ( úkosy )
- Hořák ALFA pro moderní
		 řezání kyslíkem
- OmniLift 200 Z s antikolizní
		 ochranou pro plazma
- Různé druhy vybavení pro
		 značení (Inkoustem,
		 plasmou, důlčikem)
- Přídavná rotační osa pro
		 řezání trubek do průměru
		 350 mm
- Vrtací hlavu s výměnou
		 nástroje

PROSTŘEDÍ

Multitherm je viacúčelový

STROJE

Multitherm je víceúčelový

Technické údaje
Technické údaje
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Rozteč kolejnic
Rozchod koľají

2600

3100

3600

4000

4600

5000

Pracovní šířka*
Pracovná šírka*

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Celková šířka**
Celková širka**

4070

4070

5070

5070

6070

6070

Délka
Dĺžka

1940

1940

1940

1940

1940

1940

Výška**
Výška**		

1980

1980

1980

1980

1980

1980

500

500

500

500

500

500

Výška kolejnic**
Výška koľajníc**

*

Pracovní šířky používané u strojů s jednotkami vertikálního hořáku a s jedním nástrojem na kus. Pokud je vybaven více nástroji, pracovní
šířka se úměrně zmenší.
* Pracovná šírka používaná pri strojoch s jednotkami vertikálneho horáku a s jedným nástrojom na kus. Pokiaľ je vybavený viacerými
nástrojmi, pracovná šírka sa úmerne zmenší
** Celková šířka a výška je závislá na aktuálním vybavení.
** Celková šírka a výška je závislá na aktuálnom vybavení

Všechny rozměry jsou v mm
Všetky rozmery sú v mm
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Popisy, technická data a ilustrace obsažené v tomto dokumentu jsou poskytnuty pouze jako názorný průvodce, Výrobce si vyhrazuje
právo na změny výrobků bez předchozího upozornění.
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