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WellCut® PLASMAPLASMA Ilmastointi- ja 
kavananosien valmistussolu

WellCut® PLASMA valmistussolu koostuu leikkauskoneen pöytäosasta, nc-ohjausjär-
jestelmästä, plasmavirtalähteestä ja PM2000 kanaviston levitysohjelmistosta.

WellCut® P1503 on 1,5 x 3 m levyille tarkoitettu plasmaleikkauskone. Kone on suunniteltu  
erityisesti ohutlevytlevyjä leikkaavien asiakkaiden tarpeisiin, kuten ilmastointi- ja kanavan-
osien valmistajat yms. 

Päämitat Koneelle:
Kokonaispituus 4300 mm Leikkauspituus 3050 mm
Kokonaisleveys 2450 mm Leikkausleveys 1650 mm
Korkeus 1750 mm

PLASMA sarjan ohjaukset ovat pitkäaikaisen yhteistyö-
kumppanimme, ITT.n, BURNY -tuoteperheen laitteita. 

Perusohjauksena käytämme Burny 10LCD+ nc-ohjausta.  
Se tarjoaa ennen näkemätöntä helpoutta leikkauskoneen 
ohjaukseen. Suurikokoinen suomenkielinen kosketusnäyt-
tö on yksinkertaisen ja selkeä käytettävä.
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Burny 10LCD+ voidaan myös halutessanne liittää
yrityksesi työasemaverkkoon, kuin mikä tahansa PC.
Halutessanne voimme varustaa koneen erilaisilla plas-
majärjestelmillä kulloisenkin tarpeen mukaisesti. 

Useimmat ilmastointi- ja kanavanosien leikkaussolut on 
varustettu Kjellberg CutFire virtalähteillä. 

Hienosädeplasmoina käytämme Kaliburn Spirit  sar-
jan automaattisia virtalähteitä.
      

Savunimujärjestelmä on integroituna koneen jätepalalaatikkoon ja  
toimii alaimu -tyyppisenä kohdepoistona.

Konetoimitukseen kuuluu  2 putkinen imurata koneen  alle. Imuri ja  
mahdolliset suodatusjärjestelmät eivät kuulu vakiotoimitukseen.

PM2000 leikkausohjelmisto on leikkauksen todellinen apuväline. Ohjelmisto soveltuu 
niin plasma-, kaasu, vesi-, kuin laserleikkauskoneillekkin.

Ohjelmisto sisältää laajat osakirjastot pyöreille, kantikkaille ja ovaaleille kanavanosille 
sekä nyt myös lisäkirjaston eristysosille. Sinun ei tarvitse, kuin syöttää mitat niin yhdessä 
WellCut® P1503 leikkauskoneen kanssa ohjelmisto laskee, levittää, sijoittelee ja leikkaa 
oikeanlaiset osat valmiiksi. 

PM2000:lla voit piirtää, levittää, sijoitella, tuotteistaa, hinnoitella, luoda raporteja / työ-
määräimiä, pitää osat / tuotanto järjestyksessä  ja luoda nc-tiedostot vaikka useammalle-
kin leikkauskoneelle jne... 
Voit myös tuoda suoraan esim. AutoCad tie-
dostoja ohjelmistoon ja käsitellä niitä. 

WellCut® koneet valmistaa ja markkinoi Suo-
messa AirWell Oy

Puh 03 – 517 5250

E-mail: airwell@airwell.fi

Web:  www.airwell.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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