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Global Control 2.0 vägleder Dig in i alla operationer,
du startar varje jobb snabbt och enkelt. Om du behöver
hjälp finns en support länk som leder direkt till oss.

Finplasma med automatisk gaskonsol ökar toleranserna
vid skärning i hål tack vare Messer Hole Technology.

Gasskärningen kommer väl till pass för tjockare
material.
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MESSER KNOW-HOW –
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- Hög skärhastighet upp till 5 m/min (beroende av material)
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- För plasma upp till 50 mm* och gas upp till 60 mm*

Som option kan Du välja en körnarmärkare för markering
av bocklinjer och borrhål.

…rhem eleiv hcon dnU
- Fristående pulpet för styrningen ger bra tillgänglighet
och säker produktion

- Skärbädden är lättåtkomlig från alla håll, det underlättar
både laddning och lossning av plåt.
- Integrerat system utsug av stoff och rök, anpassat
enligt miljöbalken
- Specialdesignad slaggbehållare underlättar rengöring
av skärbordet
- Global Control, den i särklass mest operatörsvänliga
CNC styrningen på marknaden:
- Enkel att använda, endast 3 steg för att ladda
		 program till start
- Modern Windows© operativ system, säkrad framtid
- SmartLifter SL100: Snabb höjdförställare med hastighet på
16m/min betyder mindre än 0,5 sekunder för full slaglängd
- Optimering av plasmaprocessen ger bättre produktivitet
och sparar ca 5 sek per start
- Kollissionsskydd för tex plåtdetalj som ställer sig på tvären,
magnethållare reducerar skador på brännaren
- Driftsäker höjdkontroll via ARC-VOLT kontroll ökar livsläng
den på slitdelarna och ger bättre snitt kvalitet

* beroende av strömkälla
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3015

4020

6020

A Arbetslängd

3000

4000

6000

B Arbetsbredd

1500

2000

2000

C Total Längd

7700

8200

10700

D Total Bredd

3700

4700

6700

1000

1000

1000
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