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By sprostaç wymaganiom Klientów i móc zaoferowaç im jeszcze wi´cej, w 2008 roku zakupil iÊmy maszyn´ By sprostaç wymaganiom Klientów i móc zaoferowaç im jeszcze wi´cej, w 2008 roku zakupil iÊmy maszyn´ 
typu Waterjet. To rozwiàzanie, które nadaje s∏owu "precyzja" nowego znaczenia. Waterjet jest po∏àczeniem plotera  typu Waterjet. To rozwiàzanie, które nadaje s∏owu "precyzja" nowego znaczenia. Waterjet jest po∏àczeniem plotera  
CNC z technologià pozwalajàcà na ci´cie strumieniem wody pod bardzo du˝ym ciÊnienie. W ten sposób CNC z technologià pozwalajàcà na ci´cie strumieniem wody pod bardzo du˝ym ciÊnienie. W ten sposób 
mo˝emy wycinaç dowolne kszta∏ty i jednoczeÊnie nie naruszaç struktury materia∏u na kraw´dziach ci´cia. mo˝emy wycinaç dowolne kszta∏ty i jednoczeÊnie nie naruszaç struktury materia∏u na kraw´dziach ci´cia. 

Woda spr´˝ona do oko∏o 4000 bar, przep∏ywa przez dysz´ zabierajàc materia∏ Êcierny, Woda spr´˝ona do oko∏o 4000 bar, przep∏ywa przez dysz´ zabierajàc materia∏ Êcierny, 
a nast´pnie z ponaddêwi´kowà pr´dkoÊcià uderza w wycinany materia∏. To si∏a, która robi wra˝enie. a nast´pnie z ponaddêwi´kowà pr´dkoÊcià uderza w wycinany materia∏. To si∏a, która robi wra˝enie. 
Nad precyzjà czuwa sterownik CNC, dzí ki czemu osiàgamy dok∏adnoÊç 0,1 mm / 1000 mm cí cia. Nad precyzjà czuwa sterownik CNC, dzí ki czemu osiàgamy dok∏adnoÊç 0,1 mm / 1000 mm cí cia. 
Do Twojej dyspozycji oddajemy powierzchni´ roboczà 3000 x 6000 mm. Waterjet jest w stanie Do Twojej dyspozycji oddajemy powierzchni´ roboczà 3000 x 6000 mm. Waterjet jest w stanie 
wyciàç dowolny kszta∏t w materiale o gruboÊci do 200 mm.wyciàç dowolny kszta∏t w materiale o gruboÊci do 200 mm.

- stale konstrukcyjne, narz´dziowe i specjalne - stale konstrukcyjne, narz´dziowe i specjalne  
 (kwasoodporne i ˝aroodporne)  (kwasoodporne i ˝aroodporne) 
- metale nie˝elazne (stopy niklu, stopy tytanu, - metale nie˝elazne (stopy niklu, stopy tytanu, 
 tantal, niob, molibden, aluminium,  tantal, niob, molibden, aluminium, 
 bràz, mosiàdz, miedê) bràz, mosiàdz, miedê)

- ceramika, p∏ytki ceramiczne i gresowe - ceramika, p∏ytki ceramiczne i gresowe 
- marmur, granit i inne kamienie- marmur, granit i inne kamienie
- tworzywa sztuczne, guma- tworzywa sztuczne, guma
- pianki i gàbki- pianki i gàbki
- szk∏o- szk∏o

Waterjet przygotowany jest do pracy z materia∏ami takimi jak:Waterjet przygotowany jest do pracy z materia∏ami takimi jak:

Wytnij we wszystkim

Kontakt

precyzyjnie  

Wykorzystaj
mo˝l iwoÊci  


