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WellCut FL- ja LC-sarjaWellCut FL- ja LC-sarja
Tuotannon peruskoneet plasma- ja Tuotannon peruskoneet plasma- ja 
kaasuleikkaukseenkaasuleikkaukseen 

Mallisarjaa valmiste-
taan kolmena leveys-
versiona tarpeesi 
mukaan, 3 / 3,5 / 4 m 
rataleveydellä. 
Ratapituuden voit 
valita vapaasti ja sitä 
voi myös jatkaa myö-
hemmin. Koneen saa 
oikea- tai vasen-
kätisenä mallina.
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WellCut FL ja LCWellCut FL ja LC
Vanha sanonta, kone on juuri niin 
hyvä kuin on sen X-ajorata, pitää 

edelleen paikkansa!
Ohessa näet koneistetun ajorata-

palkin hammaskiskoineen, sen 
säätöpalan ja tukevan 

pohjapalkin.

Kaasujen säätöautomatiikka on 
yhtäaikaa yksinkertainen ja moni-
puolinen. Hallinta on sähköinen 

suoraan ohjauspaneelista, mutta 
käsinsäätömahdollisuus tuo 

luotettavuutta.
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WellCut FL ja LCWellCut FL ja LC

Varustamme kaikki koneemme 
BURNY Lincoln nc-ohjauksilla.
Käytämme ainoastaan parasta, 

Burny 10 -sarjan LCD+ ja Dagger 
ohjauksia. Ohjaukset ovat 

toiminnoiltaan identtisiä, Dagger 
edustaa kokoonpanoltaan 

kompaktimpaa linjaa ja 
mahdollistaa FlatPanel käytön.

Koneidemme ajolaitteistot on 
valmistettu jo vuosia Omron AC-

servoilla ja Alpha vaihteilla.
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WellCut FL ja LCWellCut FL ja LC
Osa asioista on parempi kertoa 

kuvien avulla.
Ne pienet yksityiskohdat...
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WellCut FL -sarjaWellCut FL -sarja
FL-malli on runkokorkeudeltaan 
matala ja suunnattu puhtaasti 

hienosädeplasmaleikkaukseen.
Siihen saa tarvittaessa yhden 

kaasuleikkauspolttimen.
Automaattinen korkeudensäätö, 

polttimen törmäyssuoja ja 
laserpiste nopeaan paikoitukseen 

ovat vakiovarusteita.

Koneet varustellaan 
tapauskohtaisesti asiakkaan 

toiveiden mukaan Lincoln 
Kaliburn tai Kjellberg plasmoilla.
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WellCut LC -sarjaWellCut LC -sarja
LC-malli on puolestaan kone 

kuumempiin paikkoihin. Todellinen 
ero ajodynamiikassa on häviävän 
pieni FL-malliin verrattuna, mutta 
korkeampi runkorakenne antaa 
mahdollisuuden varustaa kone 
usealla kaasupoltinvaunulla ja 
esim paksujen rst materiaalien 

lävistykseen tarvittavalla 
suurtehoplasmalla.
Koneet varustellaan 

tapauskohtaisesti asiakkaan 
toiveiden mukaan Lincoln 

Kaliburn tai Kjellberg plasmoilla.
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WellCut FL / LC WellCut FL / LC PlasmavirtalähteetPlasmavirtalähteet  
● KALIBURN Spirit II 150 -  

400 A hienosädeplasmat.

● Lyömätön leikkauslaatu 
rakenneträsten suoraan 
ja viisteleikkaukseen.

● Suuri lävistyskyky, mark-
kinoiden edullisimmat 
leikkauskustannukset.

● Laaja automattioaste 
valikoima, erittäin helppo 
käytettävyys. 
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WellCut FL / LCWellCut FL / LC  PlasmavirtalähteetPlasmavirtalähteet  
● KJELLBERG HiFocus ja 

SmartFocus sarjoista 
löytyy varmasti juuri 
tarpeisiisi sopiva laite!

● Leikkasitpa ”kirkasta tai 
mustaa”, meillä on tar-
jota automaatio ja teho-
vaatimuksiasi vastaava 
Saksalainen laatutuote.

● Erittäin laaja skaala 
järjestelmiä alkaen 80A 
aina 600A asti! 
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WellCut FL / LC mitatWellCut FL / LC mitat mm mm

Mitat

Kone tyyppi

A
Rataleveys

B
Kokonais-

leveys

C
Leikkausleveys

(1 poltin)

D
Korkeus

E
Pöydän korkeus

F
Rungon 

omapituus

FL / LC
3000

3000 3400 2500 1800
-2100

650
-750

1280

FL / LC 
3500

3500 3900 3000 1800
-2100

650
-750

1280

FL / LC 
4000

4000 4400 3500 1800
-2100

650
-750

1280
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WellCut FL- ja LC-sarjaWellCut FL- ja LC-sarja
● Asiakaskohtaisesti varustettuja tuotannon 

luottopelureita. Koneita jotka vain toimivat ja toimivat.

● Useimmat asennukset tehdään kokonaistoimituksina. 
Tällöin me vastaamme kokonaisuudesta leikkauspöyti-
neen, savunimu- ja suodatuslaitteineen, leikkausohjel-
mistoineen. Luonnollisesti avaimet käteen asennukse-
na, käyttö- ja huoltokoulutuksineen.

● Olemme apunasi jo investoinnin suunnittelussa. Älä 
epäröi käyttää kokemustamme.

Airwell Oy

Verstastie 7, 38360 Sastamala, Finland       www.airwell.fi
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