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PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ SYSTÉMU     PRO ŘEZÁNÍ VODNÍM PAPRSKEM
NEJLEPŠÍ KOREJSKÝ VÝROBCE VODNÍHO PAPRSKU PŘIPRAVIL

NEREZOVOU SESTAVU SJA – T 300 PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ EVROPSKÝ TRH!

ISO 9001 ISO 14001

SJA-T300
NAVRŽENO PRO VÁS

TOPS OPTIMUM
Waterjet Cutting Soultion DESIGNED FOR YOU

KONSTRUKCE "VŠE V JEDNOM"    •    PŘÍZNIVÁ CENA    •    NEJLEPŠÍ VÝKON

SUPERJET T300 je optimálním řešením systému pro řezání různých materiálů vodním paprskem. Jeho 
konstrukce je typu „vše v jednom“ s funkcí kompenzace kuželovitosti vodního paprsku ±7°. Volitelná řezací 
hlava s kompenzací ActiveCutting TM je patentována a nabízí nejlepší řezací výkon za přijatelnou cenu.

Vlastnosti

ActiveCuttingTM

- Časově nenáročná instalace.
- Profesionální školící servis.
- Systém absolutních digitálních servopohonů.
-  Ovládání systému centrálního čerpadla přes hlavní ovládací panel.
- Minimální nároky na prostor – vše v jednom.
-  Volitelná řezací hlava ActiveCutting TM: funkce naklápění ±7° .. 

kompenzace kuželovitosti paprsku.

- Hlava ActiveCuttingTM: ±0.02 mm
- Vertikální řezací hlava: ±0.25 mm
-  Ovládání trysky v reálném čase 

v závislosti na řezné rychlosti.
-  Automatický výpočet kompenzovaného 

úhlu dle tloušťky a řezné rychlosti.
- Možnost manuálního vložení úhlu.
-  Umí polohovat nejvyšší možnou rychlostí při zachování nejvyšší 

přesnosti. 

Řezací hlava s naklápěním ±7°, která 
kompenzuje kuželovitost a zpoždění.
•Přesnost řezání nerezu tl.50 mm*
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Celkem máme k dispozici tři základní řady: 
T300, T500 a T700 a vyhovíme taky individuálním požadavkům zákazníků.

Zájemcům zašleme na požádaní případný prospekt s podrobnými technickými daty.

Navšívte nás na MSV Brno 2015 v hale P, stánek č. 75

 

 Automaticky kompenzuje 
úhel paprsku tak, aby konečný

 řez byl kolmý

  
Automatické vložení 

řezných dat, podle tloušťky
a druhu materiálu, přímo 

z CNC systému 


