E-VENT DX Precision
TM

Plasma Cut ting Machine

ESAB 75 Jaar Leiderschap In Metaal Snijden.
Superieur design.
•
•
•
•
•

Attractief geprijsd voor een snelle return of investment.
Ontworpen en gebouwd in Duitsland voor een hoge bouw kwaliteit.
Kleine voetafdruk voor een laag gebruik van uw kostbare ruimte.
“ Tactile torch” hoogte setting voor een verbeterde stand-tijd en kwaliteit.
Geleverd en geïnstalleerd binnen enkele dagen na opdracht.

Wereld klasse plasma snijden.
•
•
•
•

Snijden en markeren van 3 tot 25 mm koolstofstaal.
Operator onafhankelijke snijkwaliteit.
Ronde gaten door het gepatenteerde “Enhanced Hole Technology”.
Lagere snijkosten door hoge stand-tijd.

Hoog gebruiksgemak en grote precisie tegelijkertijd.
•
•
•
•
•

VISION T5, Gebruiksgemak door de “on board wizard” zorgt voor snelle bediening.
Gemakkelijke reiniging van de snijtafel door nieuwe slak containers.
Alle snijparameters staan in de database alleen de plaatdikte hoeft maar geselecteerd worden.
COLUMBUS III CAD/CAM software voor snelle en nauwkeurige programmering
Vrijstaande T5 controller voor ultiem gebruiksgemak.

TM

E-VENT Precision Plasma Cut ting Machine
The E-VENT DX Precision cutting machine
is speciaal ontworpen voor volautomatisch plasma snijden bestuurd
door de wereldklasse VISION T5 CNC
en COLUMBUS III programmeer software

1. Alles geleverd en opgebouwd door 1 leverancier
• Turn key inclusief machine, snijtafel, luchtfilter en programmeersysteem in een levering.
• Vision T5 Service en Diagnose tools voor een minimale stilstand bij eventuele storing.

ESAB CUTTING SYSTEMS GmbH
Robert Bosch Strasse 20
61184 Karben, Germany
Phone +49 6039 400
Fax +49 6039 40301
www.esab-cutting.net
E-Mail: products@esab-cutting.de

Technical data summary
Cutting length
Cutting width
Cutting thickness
Workspace height, table
Connection Voltage , Machine
Position speed
Plasma Troch
Plasma system
CNC Controller
Off line programming system

E-VENT Precision
3.000 mm
1.500 mm
3 – 25 mm low alloyed steel
~ 800 mm
220V 50HZ
up to 30.000 mm/min
PT 36
m³ 202, 200A
VISION T5
COLUMBUS III

Specifications are subject to change without notice. Please contact ESAB CUTTING SYSTEMS for the most current specifications, numerical control, and available equipment.
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