Vanad BLUESTER
> AUTOGEN / PLAZMA
> NEJVYŠŠÍVÝKON
> 3D PLAZMOVÁ HLAVA
> NEJVYŠŠÍ KVALITA

CNC pálicí stroj Vanad Bluester predstavuje technologickou špičku na trhu.
Je určen do nejtežších prevozu. Uplatnení nachází pri zpracování nejvetších
formátu plechu s použitím plazmové, autogenní technologie i úkosování plne
automatickou 3D plazmovou hlavou. Príslušenství tohoto stroje zahrnuje
celou radu prídavných zarízení.

Prednosti
• oboustranný pohon podélného pojezdu
• vysoká nosnost ramene stroje - možnost
použít až 1 O suportu
• lineární vedení na všech pojezdových
osách
• nová rada polohovatelných velkoformá
tových panelu s prumyslovou klávesnicí
• standardní síla deleného materiálu
do400 mm
• precizní rízení zapalovací a pracovní výšky
horáku
• vysoká presnost polohování
i po dlouhodobém provozu
• vynikající dynamické vlastnosti stroje
• eliminace neproduktivních času pri
provozu
• výkonný, provozne stabilní, uživatelsky
prívetivý CNC systém
• digitální odmerování poloh EnDat
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Standardní vybavení
•
•
•
•
•
•
•

delené podvozky pro automatické sefízení portálu
podélné vyztužené nosníky IPE pojezdové dráhy
ohebné energetické fetézy
elektrické zapalování plamene autogenního horáku
prenos pálicích dat pomocí USB, LAN síté
precizní rízení zapalovací a pracovní výšky horáku
rídicí systém B&R

Volitelné vybavení

___,,/

•
•
•
•
•
•

suport pro 3D plazmové robotické rezání
značicí jednotka - značení plazmou
značicí jednotka - značení mikroúderem
značicí jednotka - značení rýsovací jehlou
navrtávací jednotka
jednotka pro kontaktní regulaci výšky plazmového
horáku - pro pálení tenkých plechu
• autogenní jednotka pro pálení prímých úkosu (V, X)
• CAD/CAM software pro prípravu pálicích dat
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Pracovní šfľka stroje
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až80
dále po 500

8134

(4035, 5035, 7035, 9035, 11035, 13035, 15035, max.61035)

dále po 500

at61035

[mm]
[mm]

4950
3950
4450
5450
(5044, 6044, 8044, 10044, 12044, 14044, 16044, max.62044)

dále po 500
dále po 500

9950
až 62044

Zakládaci šírka pro plech

[mm]

2100

dále po 500

Zakládaci délka pro plech

[mm]

Maximální pľesuvná rychlost

[mimín]

Celková délka stroje

Maximální počet suportú

2600

3 100

3 600

podle pracovni délky stroje

až 8100
až 60000

42,4
10 (v kombinacich lx hlavní suport, lx vedlejší plazmový suport, 8x vedlejší autogenní suport, 2x pŕídavné zarízení,
2x 3D-suport, lx Whotáková hlava automatická, 2x Whotáková hlava ručnl)
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