COMPACTE CNC – SNIJ-INSTALLATIE

Verplaatsbare CNC besturingsmachine voor het handmatig uitsnijden van metaalplaat met een autogeen brander
of plasma machinebrander of van vormen uit een bibliotheek met 24 figuren, waarvan de afmetingen kunnen
worden bepaald, en/of van figuren die met het CAD/CAM programma FASTCAM zijn gemaakt of geconfigureerd
van een AUTOCAD ontwerp en via een USB geheugen stick kunnen worden overgebracht,

ingelezen en

opgeslagen in het geheugen van de centrale besturingseenheid. Automatische hoogtecorrectieregeling AVC.

Op een zeer robuuste en stabiel aluminium railgeleidingssysteem kan de centrale besturingseenheid in een
rechtlijnige beweging naar voren en achteren lopen (X-as) en de dwarsbalk, eveneens van een sterk aluminium
profiel kan door centrale besturingseenheid bewegen (Y-as) en de snijbrander overdwars op zijn plaats brengen.
Handmatig kan men, door de richtingstoetsen in te drukken, de snijbrander langs de X-as of Y-as of beide assen
gelijktijdig bewegen om bijvoorbeeld een enkelvoudige strip even af te snijden.

De bibliotheek van de centrale besturingseenheid bevat 24 figuren die kunnen worden gekozen middels de Edit
toets, de maten kunnen worden ingegeven,

en men kan van deze gespecificeerde figuren er meerdere

rangschikken (nesten) om achter elkaar te laten uitsnijden. Ook kan men tekeningen invoeren die met een
CAD/CAM systeem op een computer zijn uitgewerkt en middels een USB-stick kunnen worden overgebracht en
ingelezen in de centrale besturingseenheid.

Diverse plasma handsnijmachines hebben speciale functies die nuttig zijn voor het
werken met een CNC besturingssysteem, zoals een aansluiting voor het starten van de
snijmachine, een “OK-TO-MOVE” commando ter bevestiging van de snijstroom en
aansluitingen voor de hoogtecorrectieregeling. Indien deze functies niet aanwezig zijn
is een Interface kastje leverbaar waardoor iedere bestaande plasmasnijmachine kan
worden aangesloten op het besturingssysteem.

De besturing van de CONTIWELD STEELTAILOR machine ondersteunt zowel het snijden met een Plasma brander als
het snijden met een snijbrander voor gas en zuurstof. Voor materiaaldiktes tot 25 mm is het plasma snijden de
meest efficiënte keuze en met dit proces is het mogelijk alle elektrisch geleidende materialen te snijden.
Technische gegevens:
Aansluiting , inkomende stroomvoorziening

230 V ; 50/60 Hz ; wisselspanning 180W ; normaal lichtnet

Gewicht totale machine
(zonder tafel, stroombron en brander)

Snijdikte

70,5 kg

Autogeen: 5 – 150 mm
Plasma: 1- 25 mm (afhankelijk van plasma snij stroombron)

Effectief snijbereik

X:2000mm ; Y: 1200mm ; Z=automatische Hoogtecorrectie

Maximale snijsnelheid:

Plasma snijden: 0 – 6000mm/min
Snijden met gas –en zuurstof: 0 – 600 mm/min

(↑) en Down (↓)

Toortshoogte regeling

Met Up

toetsen , automatische correctie

Software

Fastcam NC ; STANDAARD of PROFFESIONAL

Bijzondere kenmerken:


Het rail;systeem kan worden verlengd waardoor het snijbereik wordt uitgebreid.



Gebruikersvriendelijk, vele mogelijkheden



Makkelijk verplaatsbaar, licht van gewicht



Vele besturingsfuncties zoals retour naar referentie punt , onderbrekingspunt e.d.



Goede begeleiding voor installatie , instructie en ondersteuning voor gebruikers

FASTCAM Software
Met de gebruikersvriendelijke CAD/CAM software van Fastcam kunnen tekeningen worden gemaakt die omgezet
kunnen worden in snijpprogramma’s en kunnen worden overgebracht naar de CNC machine.
Deze Software is in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar:
FASTCAM NC

voor het maken van tekeningen en het schrijven van het snij- programma in NC-codes.
de invoer van DXF bestanden uit AUTOCAD is hierbij ook mogelijk.

FASTCAM STANDAARD als de NC versie maar uitgebreid met de CAD clean functies en de FastNEST module.
hiermee kan men meerdere tekeningen op 1 snij-programma verzamelen.
FASTCAM PROFESSINAL als de NC en STANDAARD VERSIE maar uitgebreid met FastNEST module met automatisch
en flexibel interactieve verzamelfunctie en calculatie.
( van de FastCAM software pakketten is uitgebreide documentatie en zijn demo-dvd’s beschikbaar).

Uw leverancier voor CONTIWELD laslas-en snijsnij-apparatuur:

Uitgavedatum: 1 juli 2010.

Technische en andere wijzigingen voorbehouden.

