Originální pálicí stroje

technologie řezání :
kyslíkem
plasmou
laserem
značení výpalků plasmou, inkoustem, důlčikováním

Kyslíkoacetylenové / plasmové řezací stroje
Individuální konfigurace strojů podle vašich potřeb
EASYTHERM
Stroj bez kompromisů
Pracovní šířka 4 m, délka dle potřeby.
Rychlost řezání do 35 m/s.
Pro řezání kyslíkem, plasmou, řezání pod
vodou.
Možnost osazení více hořáky pro vysokou
produktivitu.
Značící systémy : HF důlčikování, práškové značení, značení plasmou, jehlové popisování OmniScript

MULTITHERM
Nejnovější stroj pro řezání kyslíkem, plasmou. Možnost šířky řezu 4 m, délka dle
potřeby. Robustní konstrukce pro vysokou přesnost, možnost osazení SkewRotatorem pro řezání úkosů. Možnost osazení všemi značícími systémy. Stůl s automatickým vibračním podáváním výpalků.

OMNIMAT
Vše umí
Pro velké formáty plechů - šířka až 7,8 m,
řezání kyslíkem, plasmou, řezání pod vodou,
značení všemi systémy. Max. rychlost řezu až
35 m/s, robustní a tuhý portál s oboustranným
pohonem.

OMNIWin : Software pro řezání
kyslíkem, plasmou, laserem

OMNIWIN
Optimalizace prořezů, řezání, skladových
zásob plechu, sdílení dat pálicího stroje,
programování rozvinutých tvarů přechodů,
průniků trubek.
Předkalkulace nákladů a aktuální
vyčíslování nákladů.
Propojení s podnikovými informačními systémy.

Laserové řezací stroje
Maximální produktivita ( 2 - 6 kW )
LASERMAT
Multifunkční CO2 laserový řezací stroj pro
velké formáty plechů ( až 4 x 30 m )
•kombinovaný systém laser / plasma
•Laserová rotační hlava pro řezání úkosů
• až do výkonu 6 kW

COMCUT
Stroj pro praktiky. Maximální šířka řezu 2,5 m, pro
řezání plamenem a plasmou. Robustní konstrukce
pro vysokou přesnost a dlouhou životnost.
Možnost osazení vysokofrekvenčním nebo práškovým značícím systémem.

METALMASTER
Profesionální stroj pro řezání plasmou.
Vysoká rychlost přejezdů ( 30 m/s ) , CNC řízení
včetně osy Z pro nastavení výšky hořáku, integrovaný stůl pro tl. plechu do 20 mm, max. šířka plechu 2 m

Příslušenství strojů
Systémy značení výpalků - prášek, plasma, důlčik

Úkosovací hlavy

Systémy řezání pod vodou

Stroje pro řezání trubek
CNC řízený stroj pro řezání konců, průniků
a otvorů do trubek. Nejnovější systém
s řídícím systémem GlobalControl.

Přenosné pálicí stroje
Pro práce na montážích nabízíme
stroje pro pálení přímek, rádiusů,
kružnic i úkosů - Quicky, PortaCut,
Secator

Originální náhradní díly a spotřební materiál
Firma Messer Cutting Systems patří stejně jako firma Castolin do
holdingu Messer Eutectic Castolin, který vlastní rodina Messerů.
Divize Messer firmy Castolin spol. s r.o. Praha je tak přímým
zastoupením výrobního závodu Messer Cutting Systems v
německém Gross Umstadtu. Na všechny stroje provádíme servis
v České i Slovenské republice a dodáváme náhradní díly i
spotřební materiál přímo z výrobního závodu. Standardní dodací
lhůta je 48 hodin v pracovních dnech.

Prodej nových strojů, náhradních dílů a servisu :

Servis strojů :

Dalimil Marek tel. +420 731 514 718
E-mail : marek@castolin.cz

Jaroslav Malík tel. +420 737 908 444
E-mail : malik@castolin.cz
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