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WellCut® PLASMAPLASMA FineLine 

WellCut P1503 varustettuna FL100PC hienosädeplasmalla.

P1503  PLASMA  -sarjan  koneet  saat  sekä  paineilma-  että  hienosädeplasmalla  
varustettuna.
FineLine mallisarjassa X-johteina käytetään kevyesti ja tarkasti liikkuvia  lineaari-
johteita. Y-suuntainen liike on toteutettu moduulirakenteisella alumiinipalkilla joka  
sisältää johteet, vedon ja Y-vaunun – kaikki jo tehtaalla yhteen sovitettuina osina. 
FineLine -mallit ovat aina 4-akselisella servolaitteistolla varustettuja. 2 akseleista on 
X-ajoa varten, 1 Y-ajolle ja 1 plasmapolttimen korkeussäädölle. Lisäksi koneissa on 
polttimen törmäyssuoja päinajotilanteiden varalta ja erittäin nopea automaattinen 
aloituskorkeuden asetus.

FineLine hienosädeplasmoilla saat lähes laser-  
tasoisen leikkausjäljen. Osien plasmalle tyypilli-
sestä leikkausjäljen vinoudesta on päästy miltei  
kokonaan eroon ja jäystettä ei esiinny käytännös-
sä lainkaan. 150A virtalähteellä leikkaat mainiosti  
materiaalit 0,5 mm aina 20 mm (jopa 25 mm Fe) 
vahvuuteen, alumiini – ruostumaton – rakenne-
teräs ... Saatavilla on myös isompia malleja...  Hienosädeplasman leikkauslaatua.

    

Voimme toimittaa koneen myös tavallisella paineilmaplasmalla 
varustettuna niin haluttaessa. Kone voidaan myös varustaa 
paineilmamerkkauslaittein reikä ja keskiömerkkausta varten.
Koneen Y-rungon kantavana osana on rakenteeseen integroitu 
leikkausjätteen ja savunimujärjestelmän imulaatikko. 
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P1503 ja P2006 ovat saatavilla Burny 10LCD+ 
(AC servot) ohjauksella.

    .

Burny 10LCD on käyttöominaisuuksiltaan mullistava PC-
pohjainen NC-ohjaus. Koskaan aiemmin ei näin 
monipuolisen koneen käyttö ole ollut näin helppoa.  
Paneelissa on vain neljä ohjauspainiketta, kaikki muu 
hoidetaan kosketusnäytön kautta. Varusteina mm. moniajo,  
sähkökatkosuojaus ja ohjelman sisäinen loikkimismahdolli-

Burny 10LCD+.        suus. 
     

 Luonnollisesti ohjaus voidaan kytkeä yrityksenne sisäiseen verkkoon aivan kuin  
mikä tahansa  työasema – ajattele mitä mahdollisuuksia tämä tarjoaa. 
 
Inova, automaattinen korkeudensäätöjärjestelmä varustettu-
na pneumaattisella törmäyssuojauksella, sisältyy aina 
FineLine malleihin.  

FL150PC virtalähteen kanssa laitteiston asetus tapahtuu 
automaattisesti kun virtalähteen leikkausvalinnat on tehty.  
Voit myös tallentaa omat asetuksesi järjestelmään.

Riippuen NC-ohjauksesta, korkeudensäätimen ohjaus 
tapahtuu joko NC:n kautta tai oman kosketusnäytön avulla.

 Poltinjärjestelmä.
.

 
Päämitat koneille:
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WellCut P1503 WellCut P2006
Kokonaispituus 4300 mm 7300 mm
Leikkauspituus 3050 mm 6050 mm
Kokonaisleveys 2450 mm 2950 mm
Leikkausleveys 1650 mm 2150 mm
Korkeus 1750 mm 1750 mm
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