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WellCut TubeMasterWellCut TubeMaster

Putkimaisten kappaleiden leikkaukseen suunniteltu yksinkertainen, mutta monipuolinen,Putkimaisten kappaleiden leikkaukseen suunniteltu yksinkertainen, mutta monipuolinen,
numeerisesti ohjattu leikkauskone. numeerisesti ohjattu leikkauskone. Konetta valmistetaan kahtena versionaKonetta valmistetaan kahtena versiona  erilaisille erilaisille
käyttötarpeille. käyttötarpeille. Putken päästä tarttuvalla koneella Putken päästä tarttuvalla koneella voidaan leikata sekä pyöreitä ettävoidaan leikata sekä pyöreitä että

kantikkaita putkia ja kantikkaita putkia ja päältä pyörittävällä koneellapäältä pyörittävällä koneella  vain pyöreitä putkia. vain pyöreitä putkia.

Putken päästä tarttuvaPutken päästä tarttuva  kone on varustettu automaattisestti keskittävällä 4-leukapakalla.  Siihen kone on varustettu automaattisestti keskittävällä 4-leukapakalla.  Siihen
on helppo kiinnittää sekä pyöreitä että kantikkaita putkia. Koneessa on käsin säädettäväton helppo kiinnittää sekä pyöreitä että kantikkaita putkia. Koneessa on käsin säädettävät

putkituet (määrä riippuu koneen pituudesta) joihin leikattava putki nojaa ajon aikana. Jokainenputkituet (määrä riippuu koneen pituudesta) joihin leikattava putki nojaa ajon aikana. Jokainen
putkituki sisältää tukirullat pyöreitä putkia varten ja vaakarullan kanttiputkia varten. Valintaputkituki sisältää tukirullat pyöreitä putkia varten ja vaakarullan kanttiputkia varten. Valinta

suoritetaan helposti ja nopeasti käsin. Koneessa vakiona oleva tasolaser auttaa ja nopeuttaa suoritetaan helposti ja nopeasti käsin. Koneessa vakiona oleva tasolaser auttaa ja nopeuttaa 
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tukien säätöä merkittävästi. Lisävarusteena, erityisesti pitkiin koneisiin, on saatavanatukien säätöä merkittävästi. Lisävarusteena, erityisesti pitkiin koneisiin, on saatavana
 paineilmatoiminen korkeussäätö puoliautomaattisella ohjauksella. Tällöin korkeussäätö voidaan paineilmatoiminen korkeussäätö puoliautomaattisella ohjauksella. Tällöin korkeussäätö voidaan
hoitaa suoraan koneen ohjauksesta tukikohtaisesti. Koneella voi leikata rajoituksin kantikkaisiinhoitaa suoraan koneen ohjauksesta tukikohtaisesti. Koneella voi leikata rajoituksin kantikkaisiin

putkiin yli kulman meneviä muotoja. putkiin yli kulman meneviä muotoja. 

Päältä pyörittävän koneenPäältä pyörittävän koneen  nerous piilee sen mahdollisuudessa leikata lyhyellä ja edullisella nerous piilee sen mahdollisuudessa leikata lyhyellä ja edullisella
koneella aukotuksia myös pitkiin putkiin. Tämä on mahdollista koska putkea ei tarvitse tarttuakoneella aukotuksia myös pitkiin putkiin. Tämä on mahdollista koska putkea ei tarvitse tarttua
päästä, vaan se voidaan asemoida vapaasti. Myöskään tukirullien korkeusasetuksia ei tarvitsepäästä, vaan se voidaan asemoida vapaasti. Myöskään tukirullien korkeusasetuksia ei tarvitse
säätää putken halkaisijan vaihtuessa. Eikä putken halkaisijasta aiheutuvaa liikkeen uudelleensäätää putken halkaisijan vaihtuessa. Eikä putken halkaisijasta aiheutuvaa liikkeen uudelleen
laskentaakaan tarvita, koska ajomatka lasketaan pyöritysrullien liikkeestä. Eli putken tarkkaalaskentaakaan tarvita, koska ajomatka lasketaan pyöritysrullien liikkeestä. Eli putken tarkkaa

halkaisijaa ei tarvitse edes tietää ja silti sen voi aukottaa.halkaisijaa ei tarvitse edes tietää ja silti sen voi aukottaa.

Molemmat mallit voidaan varustella hyvin asikaslähtöisesti erilaisilla työkaluilla. Voit valitaMolemmat mallit voidaan varustella hyvin asikaslähtöisesti erilaisilla työkaluilla. Voit valita
paineilmaplasman, hienosädeplasman, polttoleikkausvarusteet, erilaisia merkkauslaitteita japaineilmaplasman, hienosädeplasman, polttoleikkausvarusteet, erilaisia merkkauslaitteita ja

leikkausohjelmistoja tarpeesi mukaan. Luonnollisesti myös savunimu- ja suodatuslaitteetleikkausohjelmistoja tarpeesi mukaan. Luonnollisesti myös savunimu- ja suodatuslaitteet
kuuluvat toimitukseen valintasi mukaan.kuuluvat toimitukseen valintasi mukaan.

Näistä koneista ei ole perusmalleja, vaan jokainen kone valmistetaan asiakkaan lähtöarvot jaNäistä koneista ei ole perusmalleja, vaan jokainen kone valmistetaan asiakkaan lähtöarvot ja
toiveet huomioiden TubeMaster konseptin mukaisesti. Tämä mahdollistaa erittäin tarkastitoiveet huomioiden TubeMaster konseptin mukaisesti. Tämä mahdollistaa erittäin tarkasti

räätälöidyn koneen valmistamisen kuitenkin hyvin järkevään hintaan ja nopealla toimitusajalla.räätälöidyn koneen valmistamisen kuitenkin hyvin järkevään hintaan ja nopealla toimitusajalla.

Lisätiedot suoraan valmistajalta:
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