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Sarjan koneet valmistetaan luotettavaa ja pitkäikäistä käyttöäSarjan koneet valmistetaan luotettavaa ja pitkäikäistä käyttöä

silmälläpitäen. Niitä voidaan varustella kaasu- ja/taisilmälläpitäen. Niitä voidaan varustella kaasu- ja/tai
plasmaleikkauslaittein ja erilaisin lisätyökaluin.plasmaleikkauslaittein ja erilaisin lisätyökaluin.

Vanha sanonta ”kone on juuri niin hyvä kuin on senVanha sanonta ”kone on juuri niin hyvä kuin on sen
pituusajorata” pitää mielestämme paikkansa.pituusajorata” pitää mielestämme paikkansa.

Olemme koonneet tähän erittelyyn asioita joita ei voi sivuuttaaOlemme koonneet tähän erittelyyn asioita joita ei voi sivuuttaa
kun mietitään uutta leikkauskonetta.kun mietitään uutta leikkauskonetta.

Ratapalkit ovat erittäin tukevia ja rakenteel-
taan matalia. Ajokisko on kerralla koneistet-
tua kulkujohdetta ja sen valmistustoleranssit
ovat  tarkkoja.  Korkealaatuiset  MD2-ham-
maskiskot  on  upotettu  miltei  piiloon  ja  ne
eivät  kerää  roskia.  Johteiden  varsinainen
asemointi  tehdään erillisillä säätö-  ja jatko-
paloilla.  Näin  asennustarkkuus  saadaan
huippuunsa. Ajoradat tarkistetaan aina laser-
mittauksella  ja  niistä  laaditaan  mittapöy-
täkirja, josta jää kopio myös asiakkaalle.
Tukevat  rataputsarit  viimeistelevät  koneen
värinättömän liikkumisen.

X-  ja  Y-moottorointi  on  toteutettu  kohti-
suorilla  ja  välyksettömillä  lineaarijohteilla.
Näin  saadaan  tarkka  ja  värinättömästi
toimiva, erittäin pehmeä hammaskosketus.
Kaikki  koneemme  on  varustettu  levyn
asemointia  ja  polttimen  kohdistusta
helpottavalla  laser  pisteellä.  Koneiden
pääkomponenttien  väliset  johdotukset  on
toteutettu  merkkivaloin  varustetuilla
väyläkaapeloinneilla.  Tämä  mahdollistaa
esim mgn venttiilivikojen helpon ja nopean
määrityksen.  Samalla  erilaisten  ohjaus ja
signaalikaapeleiden  määrä  on  pudonnut
murto-osaan  perinteisestä  ja  koneiden
viimeistelyaste on selvästi parantunut. 
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Aina ei kuitenkaan uusi teknologia tee autuaaksi, hyvänä esimerkkinä voidaan pitää pa-Aina ei kuitenkaan uusi teknologia tee autuaaksi, hyvänä esimerkkinä voidaan pitää pa-
luuta  analogiseen  ja  vapaasti  käsin  säädettävään  puhallushapen  ohjaukseen.luuta  analogiseen  ja  vapaasti  käsin  säädettävään  puhallushapen  ohjaukseen.
Käyttäjäkyselyn perusteella 4-portainen, käsin säädettävä, leikkaushapen paineensäätöKäyttäjäkyselyn perusteella 4-portainen, käsin säädettävä, leikkaushapen paineensäätö
todettiin ylivertaiseksi ja palautettiin takaisin tuotantoon.todettiin ylivertaiseksi ja palautettiin takaisin tuotantoon.

Olemme käyttäneet  koneissamme jo  vuosia  Burny nc-
ohjauksia, niin nytkin. Uusimpana innovaationa on Burny
10 -ohjaukseen perustuva Burny Dagger, omaan, sisäi-
sellä ilmankierrolla varustettuun, tiiviiseen al-profiiliin pa-
kattu  keskusyksikkö.  Rakenne  mahdollistaa  käyttäjä-
ystävällisemmän ja  isomman kosketusruudun ja  siihen
integroidun  ohjauspaneelin  käytön.  Paneelista  saatiin
näin myös kääntyvä ja paljon aiempaa kevyempi, sekä
käyttäjän kannalta vapaammin sijoitettava.

Kiinnitämme jatkuvasti enemmän ja enem-
män huomiota pieniin yksityiskohtiin ja py-
rimme aina parantamaan suoritustamme.
Tavoitteemme on tuottaa erittäin luotettavia,
helppokäyttöisiä  ja  tarkoitukseensa viimei-
sen  päälle  sopivia  Suomalaisia  leikkaus-
ratkaisuja.  Valmistamme  koneemme aino-
astaan laadukkaista, ympäri maailmaa saa-
tavilla olevista, yksittäisistä komponenteista
ja  luotettavista  osakokonaisuuksista.  Toi-
mitamme  kaikkien  koneidemme  mukana
erittäin perinpohjaiset sähkökaaviot ja vara-
osaluettelot.

Asiakaslupauksemme on vaatimaton, mutta tinkimätön: Teemme parhaamme, nyt ja 
tulevaisuudessa, asiakkaidemme tuotantolaadun ja tuottavuuden parantamiseksi, 
sekä tuotantokustannusten laskemiseksi, korkealaatuisten WellCut tuotteidemme 
avulla!


