
OCELOT

  CNC řezací stroj OCELOT je navržen pro středné velké a velké firmy

jejichž produkce vyžaduje větší série výpalků s velkým rozsahem řezaných tlouštěk

materiálu. Je vybavený moderním řídícím systémem s vysokým stupněm automatizace.

Zahrnuje nejnovější řezací technologie jak pro autogenní tak plazmové řezání. 
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Ocelový, masivní strojně opracovaný portál

Přesné ozubené tyče a pastorky

Dvojité lineární vedení

Masivní, strojně opracované koleje

Plovoucí řezací hlavy

Ochrana proti sálavému teplu

Antikolizní systém pro plazmové řezání

Laserový kříž ( ukazovátko )

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Plazmové řezání

Autogenní řezání

Plazmové popisování - v závislosti na plazmovém zdroji

Řezání do trubek                                                                

TECHNOLOGIE

Profesionální průmyslový CNC řídící systém

17 "barevná dotyková obrazovka s ochranným sklem

Digitálně řízený AC servosystém

Vestavěná technologie pro plazmové řezání             

Vestavěná technologie pro autogenní řezání   

CNC ŘÍZENÍ

OCELOT

OCELOT is a portal type of cutting

machine, which by its construction is

predetermined for high operating

loads. It is suitable for high

performance plasma sources and for

gas cutting up to a material thickness

of 200 mm. The basis of the machine is

a heavy-duty machined portal with a

double linear guide. The machine track

is made of solid and precise rails.

 

Řezací stroj je vybaven

profesionálním

řídícím systémem 

s barevnou dotykovou

obrazovkou. 

 Komunikace mezi

CNC systémem, 

servojednotkami a dalším

příslušenstvím je plně

digitální.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Řezací šířka                            1 500 - 3 500 mm

Řezací délka                   3 000 - 20 000 mm

MAX. přejezdová rychlost                         20 mtr/ min  

MAX. počet řezacích hlav         1 x plazma + 4 x autogen

tel:          +420 777 69 13 08

e-mail:     sales@techforcut.com

web:    www.techforcut.cz

výroba:    Česká republika

OCELOT je portálový řezací stroj, 

který je svou konstrukcí předurčen 

pro velkou provozní zátěž.          

Je vhodný pro přesné, vysoce-

výkonné plazmové zdroje a pro 

autogenní řezání do tloušťky 

materiálu 200 mm.                    

Základem stroje je masivní, 

strojně opracovaný portál s 

dvojitým lineárním vedením.     

Dráha stroje je vyrobena z tuhých 

a přesných kolejí.

Automatická plynová konzole pro autogenní pálení
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