
EASYCUT 1530



Bemeneti feszültség egy fázis 220V/110V

Frekvrencia 50/60HZ

Kijező 7 inch

Effektív vágástartomány 1500x3000mm

Mozgási sebesség 0~15,000mm/min

Vágási sebesség 0~6,000mm/min

Vágási vastagság 0.3mm ~ 20mm

Vágásmód Plasma 

Pisztoly magasság 
vezérlés (THC)

Pneumatikus görgős lemez leszorító
Ívfeszültség magasság kontroll

Hajtásmód Kettős hajtás, Smart szervó motor

Szoftver Italy Libellula Wizard 3

Kezelőfelület

yy ARM9 ipari mikroprocesszorral és nagy memóriával ellátott vezérlés
yy A 7 ”-es színes LED-kijelző 
yy 24 előre beállított vágási minta megkönnyíti az egyszerű alakzatok vágásának gyors beállítását
yy Egyszerű és könnyen tanulható funkciók, fényképeket tartalmazó kézikönyvek
yy Az erőteljes funkciók közé tartozik a megszakítási vagy áramszüneti pont helyreállítása, a  

kerf kompenzáció, visszatérés a referenciaponthoz A vágás az utolsó vágási ponton könnyen újraindítható. 
Például: Vágás közben az áramellátás talán hirtelen leáll; és amikor visszakapja az energiát, az EasyCut 
visszatérhet a megállt pontra, és ettől a ponttól gyorsan elkezdi vágni az anyagot.
yy Több mint 8 nyelv támogatása, beleértve a kínai, angol, orosz, spanyol, francia, cseh, szlovén és japán 

nyelveket.



NC-kód olvasás

yy Olvas minden .TXT formátumú NC-kódokat 
yy Mentheti az importált NC adatokat a memóriába, és megtekintheti a vágási alakot kijelzőn
yy A CNC terítékelő szoftverrel szállítjuk a berendezéssel együtt, mellyel szerkeszthetőek az AUTOCAD 

fájlok
yy A PENDRIVE használatával lehet átvinni az NC tervfájlt a koordináta-asztal vezérlésére, amit szállítunk 

a berendezéssel együtt. 



Kettős (THC) ívhossz szabályzási mód

Vékony lemez vágáshoz a THC kontroll (pisztoly magasság szabályzó) használható.

yy A vékony lemezek vágásakor a gyorsan bekövetkező deformációt az ívfeszültség alapú szabályzás 
nem minden esetben képes kellő sebességgel követni. A hűtővíz sugárral leszorítja a vágandó 
lemezt a tárgyasztalhoz a vágás során, ennek a gyorsreagálású rendszernek a mozgási sebessége 12 
000 mm/perc

yy A ívfeszültségű THC kontroll használatával a vágófej magasság szabályozása biztosítja az 
akadálymentes vágást 2 mm-es vastagság alatti lemezek esetén is.

yy A normál ívfeszültségű THC kontroll szabályzó állandó távolságban tartja a plazmafejet a 
lemezfelülettől, hosszabb élettartamot és jobb vágási teljesítményt biztosítva a vágás során

THC kontroll kezelőfelület

THC kontrollos vágás THC kontrollos vágás vízsugaras leszorítással

THC kontroll nélküli görgős leszorítású vízhűtéses vágás



Mechanikai felépítés

yy Az Y tengelyen a minőségi alumínium profil használatával, a futási sebesség akár 12000 mm / perc, a 
vágási sebesség akár 6000 mm / perc

yy A nagy pontosságú fogasléc és fogaskerekek javítják a gép mozgásának pontosságát
yy Vastag acéllemez csíkok tartják a vágandó fémlemezt, melyek cserélhetők
yy A 8 acél görgő erősen tartja és sima futást biztosít Z tengelynek amire a pisztoly van rögzítve  
yy Gyorsbilincs eszköz segít a fémlemez gyors és stabil rögzítésében
yy A vágóasztal egy különálló egység, ami max. 30mm vastag lemezt tud megtartani, ami teljesen elkülönül 

a CNC koordináta asztaltól.



Hajtásrendszer

yy A továbbfejlesztett Smart Servo motorrendszer visszacsatol minden lépést a nagyobb pontosság 
érdekében

yy A sínoldalon a motor + áttétel növeli a hajtóerőt, nagy nyomatékkal dolgozik, így a gép mozgása gyorsabb 
és egyenletesebb

yy Az általunk használt zárt szabályozó kör nagy sebességű mozgásnál nagyobb pontossággal dolgozik, mint 
a nyitott szabályozású rendszer.

yy A DC szervomotorhoz teljesen hasonló tulajdonságokkal rendelkező továbbfejlesztett Smart Servo 
rendszer sokkal költséghatékonyabb.



Vízhűtőrendszer

yy A vízhűtő berendezés amely, vízszivattyút + vízcsövet + vizes 
védőfejet tartalmaz, ami a vágás mentén folyamatosan biztosítja 
a víz jelenlétét a vágandó lemezen. Ezáltal folyamatosan hűti 
a vágás mentén a lemezt és így a vágott él és felülete nem lesz 
bordázott, finomvágású lesz.



Vízmedencés tárgyasztal

A koordináta asztal és a vízmedencés tárgyasztal teljesen különálló, így a koordináta asztalnak semmilyen 
terhelése nincs, ha a munkadarab a tárgyasztalon van.
A vízmedence a vágáskor keletkező füstöt és port megfogja és leülepíti  így jó esetben nem kell elszívásról 
gondoskodni. 

A lemezt három darab lemezleszorítóval lehet rögzíteni a tárgyasztalhoz, hogy a munkadarab vágás közben 
ne mozduljon el.



Terítékelő szoftver

yy Italy Standard ItalyLibellula WIZARD3 terítékelő szoftverfunkciók stabilak, és az AutoCAD fájlt NC kódra 
konvertálhatják

yy Megvalósítja az automatikus terítékelést, kompatibilis a 64 bites Windows-zal
yy A szoftver és az USB stick a gép szabványos csomagjában található
yy Könnyen megtanulható és használható, felhasználóbarát működési lépések



Szállítás terjedelme
• Koordináta asztal
• Tárgyasztal
• CNC vezérlőegység 
• Univerzális pisztolytartó
• Energialánc
• Memóriakulcs (USB)
• Libellula vágószoftver automata terítékelő funkcióval
• Használati utasítás
• AVC THC  vezérlő a plazma vágásához a vastag lemezekhez a Z tengelyen 
• THC kontroll nélküli görgős leszorító egység
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