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Kolejny krok ewolucyjny w dziedzinie zautomatyzowanego plazmowego cięcia płyt
PythonX® PLATE marki Lincoln Electric® to nowa generacja robotycznych stołów do cięcia, które przyspieszą Twoją produkcję i poprawią
wszechstronność. PythonX PLATE oferuje większą niezawodność i łatwość obsługi w porównaniu do niezrobotyzowanych stołów do cięcia płyt.
Zintegrowane stoły z zasilaniem prądem zstępującym i wodą są dostępne w różnych rozmiarach. Rozmiar standardowy to 10ft. (3,05 m) na 24ft. (7,30 m),
a długość niestandardowa może wynosić nawet 100 ft. (30,50 m).
Maszyna PythonX PLATE jest wyposażona w robota Fanuc, który ułatwia eksploatację i zapewnia najlepszą w swojej klasie obsługę dzięki rozległej
sieci wsparcia.

ZNANE WARSZTATOWE USTAWIENIA I STEROWNIKI
Mocne strony maszyny PythonX PLATE to między innymi włączenie standardowych metod cięcia płyt, zastosowanie terminologii warsztatowej
i poleganie na standardowych sterownikach. PythonX PLATE korzysta z tego samego systemu operacyjnego, co PythonX SPG. Kluczowe różnice
między konwencjonalnym stołem do cięcia plazmowego CNC a stołem PythonX PLATE to szerokie możliwości cięcia oraz wszechstronność. PythonX
PLATE umożliwia wyjście poza tradycyjne cięcie płyt z obsługą 3D.

OPROGRAMOWANIE ROBOTYCZNE, KTÓRE OSZCZĘDZA CZAS I PIENIĄDZE
Szybkie obrabianie wszystkich typów profili jest możliwe głównie dzięki zastosowaniu pakietu oprogramowania robotów do cięcia Full Circle®.
FullCircle sprawia, że zadania administracyjne – inwentaryzacja, szczegółowe informacje o częściach, kontrola produkcji, wydajności i jakości – stają
się zdecydowanie mniej kosztowne.

STEROWANIE ROBOTEM 6-OSIOWYM

Przemysłowe ramię robota połączone ze szwajcarską prowadnicą liniową
z zębatką zapewnia niezawodną precyzję i elastyczność.



FINELINE® SYSTEM PRECYZYJNEJ TECHNOLOGII PLAZMOWEJ

Wydajny cykl pracy 300A 100% zapewnia wyjątkową jakość cięcia
i żywotność materiałów eksploatacyjnych podczas całodziennej produkcji.
Połączenie naszej sprawdzonej technologii inwertorowej z opatentowanym
palnikiem plazmowym Magnum® PRO o średnicy 1.5” (38 mm) i materiałami
eksploatacyjnymi umożliwia napowtarzalność cięcia, szybką reakcję na
gaz i stabilność łuku, oraz zmniejsza potrzebę obróbki wórenj wtórną,
co zmniejsza koszty operacyjne.

± 55° Cięcie skośne

ZINTEGROWANY SYSTEM WZMACNIANIA CIŚNIENIA




Sprężarkę należy uruchomić przy normalnej wartości ciśnienia w psi (100),
nie wykorzystując powietrza z instalacji w warsztacie. AirPack w pakiecie
standardowym dostarcza do urządzenia czyste, suche powietrze 220+ psi.



Precyzyjna kamera lokalizuje gniazdo i może przesuwać całe gniazdo lub części
w gnieździe. Eliminuje konieczność ręcznego ustawiania i przestawiania płyt.
Cięcie ukosów, kratownic i otworów pod śruby z minimalną interwencją operatora.

WYRÓWNANIE KAMERY Z GNIAZDEM

AirPack Standard

STANOWISKO OPERATORA

Steruje wszystkimi funkcjami urządzenia, monitoruje je i komunikuje się
z nimi. Standardowo wyposażone w przemysłowy komputer PC i pakiet
oprogramowania do robotów do cięcia plazmowego Full Circle do zarządzania
operacjami na partiach produktu i kontroli w czasie rzeczywistym.
Wielojęzyczny interfejs HMI umożliwia standaryzację produktu.

ZINTEGROWANE ZASILANIE PRĄDEM ZSTĘPUJĄCYM LUB
STÓŁ WODNY*

Wielostrefowe stoły z zasilaniem prądem zstępującym wciągają opary
do łoża materiału, co ułatwia cięcie na sucho i kontrolę oparów poprzez
dodatkowy system wentylacji. Stoły wodne umożliwiają wychwytywanie
części oparów, cząstek stałych i zanieczyszczeń z procesu cięcia.

Wyrównanie kamery
z gniazdem




ZNAKOWANIE ATRAMENTOWE*

Możliwość znakowania atramentowego idealnie nadaje się do stopni
schodów, kątowników/klinów połączeniowych, identyfikacji części i układów
połączeń spawanych dla kanałów, profili HSS i płyt. Najważniejsze funkcje
to regulacja rozmiaru i częstotliwość „kropki”. Optymalizacja ścieżki dla
aplikacji atramentowych automatycznie minimalizuje czas przetwarzania.
*Dostępne po zakupieniu dodatkowych opcji.

Znakowanie atramentowe



Obróbka HSS
do zastosowań
pionowych
i poziomych

PythonX PLATE

OD LIDERÓW W BRANŻY CIĘCIA PLAZMOWEGO

Lincoln Electric prezentuje PythonX PLATE, zaawansowaną technologię cięcia płyt

POJEMNOŚĆ MATERIAŁOWA
MINIMUM
IN (MM)

MAKSIMUM
IN (MM)

BELKA (szerokość)

4 (101)

44 (1016)*

BELKA (wysokość kołnierza)*

4 (101)

8 (203)

3x3 (76x76)

20x8 (508x203)

PROFIL

RURA HSS

KANAŁ (wysokość kołnierza)* 1.25 (31,75)

8 (203)

KANAŁ (szerokość)

18 (457)

3 (76,2)

PŁYTA

FT (M)
10x64 (3,04x19,51)**

* Przy zastosowaniu elementów dystansowych 4” (101,6 mm) do
podparcia materiału na stole.
**Rozmiary niestandardowe można dostosować do wskazanej
wartość maksymalnej.

Długość szyny

ROZMIAR ŁOŻA MATERIAŁU
POWIERZCHNIA
W FT (MM)

16 (4877)

24.6 (7500)

28.2 (8610)

24 (7315)

32.8 (10000)

36.5 (11110)

32 (9754)

41 (12500)

44.7 (13610)

40 (12192)

49.2 (15000)

52.9 (16110)

48 (14630)

57.4 (17500)

61.1 (18610)

56 (17069)

65.6 (20000)

69.3 (21110)

64 (19507)

73.8 (22500)

77.5 (23610)

Długość stołu

238.8in (6065 mm)

DŁUGOŚĆ SZYNY
W FT (MM)

155.3in (3945 mm)

DŁUGOŚĆ STOŁU
W FT (MM)

CIĘCIE PLAZMOWE – DANE TECHNICZNE
GRUBOŚĆ
MATERIAŁU (MM)

PRĘDKOŚĆ
PRZESUWU (MM/MIN)

Wydajność otworowania

45

750

Wydajność odcinania*

75

150

STAL MIĘKKA

STAL NIERDZEWNA

GRUBOŚĆ
PRĘDKOŚĆ
MATERIAŁU (MM) PRZESUWU (MM/MIN)

GRUBOŚĆ
MATERIAŁU (IN)

PRĘDKOŚĆ
PRZESUWU (IN)

GAZY TNĄCE
(PLAZMA/PŁASZCZ)

1.75

30

Tlen/Powietrze

3

6

Tlen/Powietrze

GRUBOŚĆ
MATERIAŁU (IN)

PRĘDKOŚĆ
PRZESUWU (IN)

GAZY TNĄCE
(PLAZMA/PŁASZCZ)

Wydajność otworowania

35

825

1.25

38

Powietrze/Azot

Wydajność odcinania*

50

300

2

11

Powietrze/Azot

GRUBOŚĆ
MATERIAŁU (IN)

PRĘDKOŚĆ
PRZESUWU (IN)

GAZY TNĄCE
(PLAZMA/PŁASZCZ)

ALUMINUM

GRUBOŚĆ
PRĘDKOŚĆ
MATERIAŁU (MM) PRZESUWU (MM/MIN)

Wydajność otworowania

30

1375

1

65

Powietrze/Azot

Wydajność odcinania*

50

300

2

11

Powietrze/Azot

* Zalecane rozpoczęcie od krawędzi.
To nie jest pełna lista dostępnych grubości i procesów. Pełne dane techniczne dotyczące cięcia można znaleźć na wykresach.

6-OSIOWE

STEROWANIE ROBOTEM

CIĘCIE

PALIWOWO-TLENOWE

UKŁAD

PODŁUŻNIC SCHODOWYCH
ORAZ CIĘCIE

AUTOCAL

NARZĘDZIE DO KALIBRACJI
PUNKTU ŚRODKOWEGO

KRATOWNICA

CIĘCIE 3D

BARDZO SZYBKA
PRODUKCJA

KANAŁY, BELKI, HSS

ASYNC

ZNAKOWANIE

TECHNOLOGIA
PODGLĄDU

ATRAMENTOWE
(OPCJONALNE)

OPROGRAMOWANIE + STEROWNIKI
FULL CIRCLE

®

Dyrektor
zakładu

Zespół
Lincoln
Electric

CHMURA
Operator

Brygadzista

Łatwe rozwiązanie problemu niewspółosiowości
palnika, który może wystąpić podczas
produkcji. W ciągu zaledwie kilku minut
możesz automatycznie ponownie
skalibrować maszynę PythonX PLATE
i powrócić do najlepszej jakości cięcia.

BOGATY PAKIET OPROGRAMOWANIA CNC UMOŻLIWIA STEROWANIE
I OPERACJE NA PARTII PRODUKTU W CZASIE RZECZYWISTYM
Lincoln Electric ułatwia połączenie maszyny PythonX PLATE z maszyną PythonX SPG za pomocą zrobotyzowanego oprogramowania
CNC FullCircle, co umożliwia poprawienie wyników. Optymalizuje wydajność, reguluje ustawienia, tnie i śledzi zapasy. Zwiększ
produktywność dzięki płynnej łączności z chmurą, która umożliwia analizę w czasie rzeczywistym, poprawiając wydajność operacyjną.

KONSTRUKTOR

DYREKTOR

NASTAWIACZ

ANALITYK

Szybkie, łatwe i precyzyjne konstruowanie
części od podstaw.

Oszczędzaj materiał, przetwarzając go z wykorzystaniem
ulepszonej funkcji zagnieżdżania.

Łatwa produkcja części i kontrola wszystkich aspektów
procesu produkcyjnego.

Zwiększ produktywność dzięki płynnej łączności
z chmurą, która umożliwia analizę w czasie rzeczywistym,
poprawiając wydajność operacyjną.

Połącz się z PythonX:
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Zespół Inovatech
101 Steve Fonyo Dr
P.O. Box #479
Vankleek Hill, Ontario
Kanada, K0B 1R0
Bezpłatna infolinia: 1-833-PYTHONX
Tel.: +1 905 689 7771
Faks: +1 905 689 7773
info@pythonx.com
www.PythonX.com
The Lincoln Electric Company
22801 St. Clair Ave
Cleveland, OH 44117-1199 USA

