Suprarex SXE-P
WSZECHSTRONNY, NIEZAWODNY
I WYSOKOWYDAJNY

Maszyny

Procesy

Kontrola Numeryczna

Programowanie

Ochrona Środowiska

Rodzina maszyn do cięcia o nazwie
SUPRAREX SXE-P jest niezwykle
zróżnicowana. Prawie nieograniczone możliwości kombinacji portali,
narzędzi i kontrolerów, czynią te ma-

Możliwości przystosowań

szyny bardzo wszechstronnymi, a
system modułowy sprawia, że mogą
być łatwo przystosowane do różnych
aplikacji. Maszyna SUPRAREX może
być konfigurowana w zestawieniu z

palnikami plazmowymi i/lub gazowymi. Z uwagi na modułową konstrukcję SUPRAREX SXE-P jest maszyną uniwersalną, która potrafi spełnić
różne wymagania użytkowników.

Koncepcja maszyny modułowej

Modułowa konstrukcja maszyny

Optymalne możliwości modyfiko-

SUPRAREX pozwala na perfekcyjne

wania

Zaawansowana technologia CNC
Bardzo prosta w obsłudze

przystosowanie do wymagań użytkownika i zachowanie optymalnego

Wielorakie możliwości przystoso-

stosunku współczynnika ceny do

wania do procesów cięcia plazmą

Zakres szerokości cięcia od 2.200

wydajności.

i gazem

do 7.200 mm

Maszyna SUPRAREX jest dostępna

Niezmienna wysoka jakość cięcia

Możliwość wykorzystanie do 12

w trzech różnych typach portali, w

na całym obszarze roboczym.

narzędzi

roboczej, jak również rodzajów i ilości

Prędkości procesowe i pozycjono-

Bardzo wysoka precyzja przesuwu

zastosowanych narzędzi.

wania aż do 24.000 mm/min.

i pozycjonowania.

zależności od wielkości powierzchni

SUPRAREX SXE-P1

SUPRAREX SXE-P2

SUPRAREX SXE-P3

Jest przystosowany do zainstalowa-

Jest przystosowany do zainstalowa-

Jest przystosowany do zainstalowa-

nia do 6 narzędzi.

nia do 8 narzędzi.

nia do 12 narzędzi

Możliwość cięcia plazmą konwen-

Możliwość cięcia plazmą konwen-

Głowica trzypalnikowa w pełni zau-

cjonalną lub precyzyjną

cjonalną lub precyzyjną.

tomatyzowana

Głowica trójpalnikowa ręcznie regu-

Głowica trójpalnikowa z centralnym

Głowica plazmowa 3D VBA-wrist

lowana ± 90°

obrotem ± 90°
Wszystkie typy maszyn są wyposaGłowica plazmowa ukosująca VBA

żone w obustronne systemy napę-

-Expert

dowe z silnikami AC i bezluzowymi
przekładniami. Pozwala to uzyskiwać
prędkości przesuwu do 24.000
mm/min.

Suprarex
SXE-P
Suprarex

- modułowa konstrukcja
maszyny

SXE-P

- modułowa konstrukcja

maszyny

Wszystkie elementy maszyn serii SU-

maszyn SUPRAREX jest łatwy dostęp

PRAREX są perfekcyjnie dopasowane.

do wszystkich elementów i łatwość ich

Konstrukcja paneli bocznych, pozwala

serwisowania. Zastosowanie standar-

na wykorzystanie przestrzeni parkin-

dowych komponentów pozwala zre-

gowej dla wózków narzędziowych,

dukować zapasy części zamiennych

co zwiększa powierzchnię roboczą.

i koszty utrzymania maszyny. Wszyst-

Napędy wzdłużne są rozmieszczone

kie części są idealnie dopasowane,

centralnie, co skutkuje zminimalizowa-

technicznie niezawodne i zamontowa-

niem martwej przestrzeni i optymalizu-

ne ergonomicznie.

je kinematykę maszyny. Istotną cechą

Zaawansowana technologia
Portalowe systemy cięcia SUPRAREX

obciążenia statyczne i dynamiczne

blach. Daje to wymierną oszczędność

SXE-P są rezultatem konsekwentne-

spełnia z nadwyżką wszelkie normy

czasu i w konsekwencji zwiększenie

go rozwoju, stosowania najwyższej

i rygory.

efektywności pracy maszyny.

jakości materiałów i komponentów ,

Jest to warunek wstępny do precyzyj-

Technicznie zaawansowany system

oraz wysokich standardów produkcji.

nego cięcia produkcyjnego.

jezdny maszyny optymalizuje efekty

Pozwala to na spełnienie wszystkich,

Zasilanie każdej stacji narzędziowej

cięcia. Automatyczna kontrola proce-

technicznie możliwych, potrzeb użyt-

odbywa się z użyciem łańcuchów

su, przy użyciu zaworów proporcjonal-

kowników maszyn do cięcia. Użycie

energetycznych. Powoduje to zmniej-

nych i systemów kontrolnych VISION

niezawodnych komponentów zapew-

szenie częstotliwości przeglądów

jest zasadniczym czynnikiem wpływa-

nia wysoką trwałość systemów cięcia

serwisowych.

jącym na wydajność produkcji i jakość

typu SUPRAREX SXE-P.

Nisko posadowione szyny jezdne

ciętych elementów.

Wytrzymałość belek portalowych na

pozwalają na szybki i łatwy załadunek

Cięcie plazmą
o najwyższej jakości
Modułowa konstrukcja pozwala na

i kontroli wysokości palników. W tym

adaptację systemów cięcia SUPRAREX

zakresie ESAB rozwinął własne syste-

do szczególnych zastosowań przy

my utrzymywania właściwej odległości

cieciu plazmą.

pomiędzy palnikiem plazmowym a cięta

W przeciwieństwie do konwencjonal-

blachą.

nej technologii cięcia gazowego , stal

Systemy te pozwalają na uzyskiwanie

konstrukcyjna jest cięta szybciej przy

doskonałej jakości cięcia elementów

użyciu plazmy. Wymaga to specjalnej

w pełnym zakresie grubości ciętych

konstrukcji maszyn. System napędu

materiałów. Stosowanie ESAB-owskich

zębatkowego i osie portalu kontrolowa-

systemów cięcia plazmą oznacza dla

ne serwomechanizmami, zapewniają

ich użytkowników integrację z jednym

doskonałą dynamikę maszyny i opty-

dostawcą i producentem maszyn

malną jakość cięcia.

i systemów plazmowych.

Specjalny system antykolizyjny, chroni

W szczególnie korzystny stosunek

palnik plazmowy przed uszkodzeniem

kosztów do funkcjonalności uzyskuje

mechanicznym jak również ułatwia

się przy cięciu plazmą precyzyjną.

wymianę dysz i elektrod.

Głównym celem obecnego rozwoju

W zależności od użytego systemu pla-

technologii cięcia plazmą jest dla ESAB-

zmowego, wózki palnikowe są wyposa-

a uzyskanie jakości procesu na pozio-

żone w odpowiednie systemy nastaw

mie cięcia laserem.

Cięcie
tlenowo-gazowe
Cięcie
tlenowo-gazowe
Portalowe systemy cięcia SUPRAREX

Maszyny typu SUPRAREX są wyposa-

SXE-P mogą być wyposażone w max.

żone w systemy zaworów proporcjo-

12 wózków narzędziowych. Większość

nalnych, w celu zapewnienia ciągłej

ESAB-owskich palników gazowych ma

regulacji ciśnienia i przepływu gazów.

możliwość cięcia w zakresie grubości
od 3 do 300 mm. Dla każdego zastoso-

Zapewnia to optymalną jakość ciecia,

wania należy dobrać odpowiedni palnik

jak również jej powtarzalność, nieza-

i zestaw dysz.

leżnie od umiejętności operatora, co
znacząco przyczynia się do automaty-

Maszyny i ich wyposażenie muszą prze-

zacji procesów produkcyjnych.

chodzić regularne przeglądy i kontrole,
zgodnie z obowiązującymi normami
i regulacjami prawnymi.

Nabiera to szczególnego znaczenia
w kontekście wzrostu wymagań użytkowników maszyn w odniesieniu do

Palnik MultiJet z automatycznym,

jakości cięcia, stosownie do norm ISO

wewnętrznym zapłonem zwiększa

9000.

wygodę cięcia. Zamknięta konstrukcja
powoduje, że urządzenie zapalające
jest chronione przed niepożądanymi
zanieczyszczeniami.

Jednostki
trójpalnikowe
Jednostki
trójpalnikowe
Przeznaczone są do ukosowania krawę-

SUPRAREX SXE-P3 może być dodatko-

dzi blach.

wo wyposażony w:

Jednostka trójpalnikowa z ręczną

Jednostkę trójpalnikową w pełni

regulacją ± 90°

zautomatyzowaną o nieskończonej
rotacji Pozwala ona na ukosowanie

Jednostka trójpalnikowa z centralnym

dowolnych kształtów o zmiennych

obrotem ± 90°

kątach.
Wszystkie typy jednostek trójpalnikowych mogą być używane do ukosowania krawędzi blach na K, Y, lub V.

Znakowanie
Znakowanie
Racjonalizacja procesów produkcyj-

Znakowanie plazmowe

nych coraz częściej wymaga identyfikacji wycinanych części poprzez ich

Znakowanie tuszem

znakowanie.
Znakowanie proszkowe
Portalowe systemy tnące SUPRAREX są
przystosowane do używania wszystkich

Znakowanie punktakiem

narzędzi znakujących.
Wszystkie procesy znakowania są
sterowane poprzez systemy kontrolne
VISION.

Systemy
kontrolne
Systemy
kontrolne
Wszystkie ESAB-owskie systemy

Zintegrowana baza danych jest źródłem

kontrolne VISION posiadają kolorową

automatycznych nastaw parametrów dla

prezentację graficzną i gotowe progra-

optymalizacji procesu cięcia.

my procesowe.
Dzięki dogodnemu systemowi kontroli
Dużą zaletą są zintegrowane systemy

systemy ciecia SUPRAREX SXE-P są

przesyłowe BUS, redukujące nadmierną

łatwe w obsłudze, nawet przy wysokich

ilość przewodów łączących i przeka-

wymaganiach dotyczących procesu

zujące jednocześnie wymaganą ilość

i jakości cięcia.

danych w sposób pewny i szybki.
Wszystkie maszyny z rodziny SUPRAESAB-owskie systemy kontrolne VISION

REX SXE-P są wyposażone w systemy

zapewniają niezmienną jakość cięcia,

kontrolne VISION w wersji standardowej.

oraz optymalizację wydajności i kosztów.

Specyfikacja
techniczna
Specyfikacja
techniczna
C

D

A

B

Specyfikacja techniczna

SUPRAREX SXE wymiar (B)

3000

4500

4000

5500

5000

8000

2200

3700

3200

4700

4200

7200

Szerokość cięcia ( 1 palnik) (A)

mm

Szerokość cięcia ( 2 palniki) (A)

mm

2 x 1100

2 x 1850

2 x 1600

2 x 2350

2 x 2100

2 x 3600

Szerokość cięcia ( 6 palników) (A)

mm

6 x 365

6 x 615

6 x 535

6 x 785

6 x 700

6 x 1200

Szerokość cięcia ( 8 palników) (A)

mm

–

–

8 x 400

8 x 585

8 x 525

8 x 900

Szerokość cięcia ( 12 palników) (A)

mm

–

–

–

–

12 x 350

12 x 600

Cięcie tlenowe, plazmowe
Grubość cięcia z 1 palnikiem 1

mm

3 – 200

3 – 200

3 – 200

3 – 200

3 – 200

3 – 200

Grubość cięcia z 2 palnikami

mm

3 – 200

3 – 200

3 – 200

3 – 200

3 – 200

3 – 200

Grubość cięcia z 4 palnikami

mm

3 – 150

3 – 150

3 – 150

3 – 150

3 – 150

3 – 150

Grubość cięcia z 6 palnikami

mm

3 – 50

3 – 50

3 – 50

3 – 50

3 – 50

3 – 50

Grubość cięcia z 8 palnikami

mm

–

–

3 – 40

3 – 40

3 – 40

3 – 40

Grubość cięcia z jednostką trójpalnikową

mm

8 – 75

8 – 75

8 – 75

8 – 75

8 – 75

8 – 75

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

24.000

6

6

8

8

12

12

Prędkość pozycjonowania

mm / min

Max. ilość pojedynczych palników
Gazy palne 2
Napięcia zasilania 3
Moc pobierana

acetylen / propan / gaz ziemny / mieszanki gazowe

V / hz
VA

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

230 / 50

ca. 2000

ca. 2000

ca. 2000

ca. 2000

ca. 2000

ca. 2000

Długość maszyny

mm

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Szerokość maszyny

mm

3650

5150

4650

6150

5650

8650

Wysokość maszyny

mm

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Wysokość ciętego materiału

mm

700

700

700

700

700

700

Wysokość torów jezdnych

mm

500

500

500

500

500

500

1) Dla grubości ciecia powyżej 200mm, stół do cięcia musi być obniżony

2) Inne gazy palne - na życzenie

3) Inne napięcie zasilania - na życzenie

ESAB, Twój
Twój partner
ESAB,
partner

w spawaniu i cięciu.

w spawaniu i cięciu.
Ponad siedemdziesiąt lat doświadczeń

wody, firma ESAB rozwinęła rodzinę maszyn,

w produkcji i konsekwentne ukierun-

które łączy doskonała jakość cięcia , wy-

kowanie na potrzeby naszych klientów,

soka wydajność, niskie koszty operacyjne,

są podstawą sukcesów rynkowych

wszechstronność zastosowań oraz możli-

szerokiej oferty ESAB-owskich maszyn

wość szerokiej integracji w zautomatyzowa-

do cięcia.

nych procesach produkcyjnych.

Bazując na czterech technologiach

Maszyna SUPRAREX SXE-P posiada wkład

cięcia: gazowo-tlenowym, plazmo-

w wielu gałęziach przemysłu, optymalizując

wym, laserowym i cięciu strumieniem

produkcję i zwiększając korzyści ekonomiczne naszych klientów.

Producent zastrzega sobie praw do zmian i modyfikacji maszyny.

Marxam Project Marcin Bauer
ul. Wodna 2, 30-556 Kraków
www.marxam-project.pl
filtry-roboty@marxam-project.pl
tel: +48 602 421 289

