TECHNI WATERJET™
Célhoz az eszköz

INTEC-G2®️ WATERJET VÍZSUGARAS VÁGÓGÉP
Az Intec-G2®️ Waterjet vízsugaras vágógépek hatalmas előnyt jelenthetnek az Önök termelési folyamataiban. Kiemelünk néhány előnyös
tulajdonságot, melyeket Ön is megtapasztalhat az Intec-G2® vízvágó gépek használata során.

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

Nincs szükség speciális készségekre, hogy bármilyen anyagból
pontos alkatrészek készüljenek.

KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ VÁGÁSI ÉLEK
Szükségtelen a munkadarabok utómegmunkálása.

A HIDEG VÍZ ALATTI VÁGÁS

A vágási felületen nincs hőmérséklet-emelkedés, ezáltal a vágott
anyag belső tulajdonságai nem változnak meg. Ez egy rendkívül
biztonságos vágási mód, a dolgozók nem lélegeznek be port,
füstöt, mérgező gázokat és nem kerül törmelék a légkörbe,
valamint kisebb a zajszennyezés is.

FELÜGYELET NÉLKÜLI VÁGÁS

A Tech-Sense abrazív megfigyelő rendszer nem igényel folyamatos
felügyeletet.
Az alkalmazással többé nincs szükség arra, hogy egy ember álljon
tétlenül a gép mellett, „ha valami probléma történne” esetére.
Helyette egy vákuumszenzor kapcsolódik a gránátadagoló
vezetékhez, és a vágófej működési hatékonyságát vizsgálja.Hang és
fényjelzés figyelmezteti a kezelőt, ha a gép hatékony működésével
probléma adódna. A gép ilyenkor „üresjáratban” nem halad
tovább, ezért nincs szükség újra pozicionálásra, és a hiba elhárítását
követően a vágási program a megállás helyétől folytatható. Akár
ikerfejekre is alkalmazható. Ez a szabadalmaztatott technológia
drámaian megnöveli nyereségességét a selejtszám lecsökkentése,
a hasznos működési idő növelése, a ráfordított munka csökkentése,
és a fogyóeszköz felhasználás minimalizálása révén.
Lehetővé teszi az operátor számára, hogy más feladatokkal
foglalkozhasson, vagy akár egy operátorok nélküli másodikharmadik műszak lehetőségét is biztosíthatja egy megnövelt
abrazív tartállyal.
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MULTIFUNKCIONÁLIS VÁGÁSI TECHNOLÓGIA

Lehetővé teszi, hogy ugyanazon felületen többféle anyagot vágjon
anélkül, hogy szerszámot kellene cserélni.

TECHNI Waterjet™ Quantum NXT ESP (elektromos szervoszivattyú)
A Quantum NXT direktmeghajtású elektromos szervoszivattyúk legfontosabb előnyei a forradalmian új technológiájú, ultra magas
nyomású vízsugárszivattyú, mely a vízsugaras vágáshoz alkalmazott két különböző technológia előnyeit egyesíti, azok korlátai nélkül.
A leghatékonyabb – akár 60%-kal hatékonyabb, mint
a hagyományos hidraulikus erősítős változatok
A legalacsonyabb hűtővíz követelményű – akár 70%-kal
kevesebb hűtővíz is elegendő a hatékonyabb működés által,
a hagyományos nyomásfokozós változatokhoz képest
A legcsendesebb, hiszen a 68dBA tizede a konkurens pumpák
80dBA zajszintjének
A legkisebb elfoglalt helyigényű – több mint 50%-kal
kevesebb az igénye egy átlagos hidraulikus pumpánál.
Alacsonyabb és ergonomikusabb kialakítású

Fejlett diagnosztikai rendszer: Ipar 4.0 ma már a valóság.
Ön sem fog lemaradni! Az adatok begyűjtésével és
elemzésével a Quantum NXT képes megelőzni a hibákat és
a leállásokat

Milyen iparágakban alkalmazható?
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Az alkatrészek várható élettartama hosszú – amikor nincs
vágási művelet, nincs nyomás a szerelvényeken, csöveken
Legegyszerűbb és leggyorsabb a karbantartása – könnyű
hozzáférés és a jobb vizuális diagnosztika ellenőrizhetőség
jellemzi. Superior Design – szervizhez tervezett kialakítással
a tömítések és az alkatrészek gyors cserélhetősége

Élelmiszeripar

A legokosabb intelligens, valós idejű diagnosztikai ellenőrző
rendszer – csökkenti a karbantartási időt és növeli az üzemi
időt. Ellenőrzés internet eléréssel is lehetséges
A „legzöldebb”, környezetbarát szivattyú – lényegesen
kevesebb víz és energia, és minimális olaj használata,
a hagyományos pumpákhoz képest
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