
 ΚΟΠΗΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΟΠΗΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕΙΡΑΣΕΙΡΑ  FC FC 

 Σειρά FC Mε υπερηφάνια παρουσιάζουμε τη σειρά μηχανημάτων FC. Εδώ ανήκει μια οικογένεια μεγάλων μηχανών με δυνατότητα πολλών πυρσών (έως και 6) και κοπή με οξυγόνο ή/και  πλάσμα στο ίδιο  μηχάνημα.  Επιλεκτικά  υπάρχει  εξοπλισμός  για  πλαγιοκοπή χειροκίνητη και CNC, ρότορας CNC για κοπή σωλήνων, διατρητικά και χαρακτικά. Η ποιότητα  κατασκευής  της  σειράς  μηχανημάτων  FC  είναι  υψηλή  ώστε  αυτά  να λειτουργούν απρόσκοπτα για πολλά χρόνια.Η Σειρά FC κατασκευάζεται με διαστάσεις κοπής 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm και 4000 mm πλάτος και  4000 mm μέχρι  και  32000 mm μήκος.  Κόβουν είτε  μόνο με τεχνολογία κοπής Οξυγόνου (με μέχρι και 6 τσιμπίδες) ή και επιπρόσθετα 1 τσιμπίδα πλάσματος. Μέγιστο πάχος κοπής είναι τα 300 mm μαύρης λαμαρίνας.Τα  μηχανήματα  συνοδεύονται  από  CAM  αυτόματης  τοποθέτησης  (Auto-Nesting) τύπου  EUROPATH,  από  τα  πιο  εξελιγμένα  και  οικονομικά  της  αγοράς,  γιατί  είναι προϊόν έρευνας, σχεδιασμού και κατασκευής της IDA CONTROL.Στη  Σειρά FC περιλαμβάνονται μερικά από τα πιο ακριβή μηχανήματα της αγοράς. Συνδυάζουν την μεγάλη ακρίβεια κοπής με πολύ χαμηλό κόστος κτήσης.Αυτό επιτυγχάνεται καθώς τα μηχανήματα ενσωματώνουν τις πιο σύγχρονες εξελίξεις όσον αφορά τον έλεγχο κίνησης και παράγονται στο σύνολό τους από την Εταιρία μας. 
Η  Σειρά FC  αλλάζει  εντελώς  τα  δεδομένα  ακρίβειας  κοπής  και  τιμής  στην 
αγορά. Ο πελάτης που στοχεύει στην αγορά μηχανήματος αμφιβόλου ποιότητας από φθηνές τρίτες χώρες,  τώρα μπορεί να επενδύσει στο FC αποκτώντας μηχάνημα με ακρίβειες που τις συναντά κανείς σε μηχανήματα τέσσερις ή πέντε φορές ακριβότερα.
Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε διαστάσεις και ακριβή Τεχνικά Χαρακτηριστικά των μηχανών Κοπής Οξυγόνου.
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Σχέδια Μηχανών(Διαστάσεις σε mm)



 ΚΟΠΗΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΟΠΗΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΕΙΡΑΣΕΙΡΑ  FC FC 
 Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τύπος F C

Πλάτος Κοπής (mm) 2000 / 2500 / 3000 / 4000

Μήκος Κοπής (mm) 4000 έως 12000

Ταχύτητα Κίνησης (m/min) 15

 Ταχύτητα Κοπής (m/min) 15

Ακρίβεια  (mm) 0,15

Επαναληψιμότητα (mm) 0,1

Τεχνολογία Κοπής Οξυγόνο + Πλάσμα

Αριθμός Τσιμπίδων Μέχρι 6

CNC EUROPATH V2

Αισθητήρας Ύψους Χωρητικός / Αrc Control

Μετάδοση κίνησης Πηνίο Κρεμαγιέρας + Πλανητικοί Μειωτήρες

Μέγιστο Πάχος Κοπής (mm) 300

Μέσος όρος Βάρους (Kgr*) 3500

Τάση Λειτουργίας(V) 220 AC

Ισχύς Λειτουργίας (KW) 2,2

Για Παραγγελίες ή ερωτήσεις πατήστε το κουμπί


	 Σειρά FC 

	Push#20Button#201: 


