LINHA DE EQUIPAMENTOS DE CORTE POR JATO DE ÁGUA ABRASIVO

PORTABILIDADE
AO SEU ALCANCE

Alta performance em
um espaço reduzido

Design compacto com
uma herança industrial
de corte a água
Velocidade e Flexibilidade
Os comandos de software avançados e pressão da bomba de 30.000 PSI impulsionam o
corte mais rápido e eficiente para seu tamanho. Corta praticamente qualquer material
de até 1 polegada de espessura (25,4 mm).
Ideal para rápidas aplicações comerciais e
instituições de ensino onde o tempo de corte
é importante.

Projetada para o seu espaço
A ProtoMAX integra os componentes de
corte e a bomba em uma área muito compacta, permitindo a sua instalação em pequenos ambientes como salas de aula e
oficinas.

| CARACTERÍSTICAS

Descubra infinitas possibilidades
Comece a cortar peças imediatamente
Configurar a máquina para corte e
fixar seu material no lugar é rápido
e simples. Nosso software gratuito OMAX Intelli-MAX Proto é um
sistema baseado em CAD especialmente projetado para sistemas de
jato de água abrasivo. A interface
de usuário pessoal é direta, tornando-se uma ferramenta de aprendizado ideal para a manufatura assistida por computador.

Instalação fácil e rápida
Os rodízios permitem que a
ProtoMAX seja movido facilmente
para o lugar. A unidade pode ser
conectada a uma tomada padrão
de 220VCA. Nós simplificamos a
ProtoMAX para minimizar as etapas
e o tempo de montagem. Além
disso, nossos vídeos de ajuda on-line
acompanham todo o processo.

COMPONENTES PRÉ-MONTADOS

VÍDEOS CURTOS
(EM INGLÊS)

PROCEDIMENTO DE INICIALIZAÇÃO E
GUIA DE RECURSOS DE SOFTWARE

CARACTERÍSTICAS |

Funcionalidades poderosas integradas
Crie seus próprios
desenhos
Nosso poderoso software Intelli-MAX foi
projetado exclusivamente para jato de água
e inclui recursos que você deseja ter na
maioria dos pacotes de CAD. Ele também
possui ferramentas específicas para jato de
água, como qualidade de corte e lead-in/lead-out, que ajudam a criar a peça certa na
primeira vez.

Use facilmente desenhos de outros
programas CAD
Não há necessidade de software adicional de terceiros ao usar outros sistemas ou desenhos CAD. O
Intelli-MAX LAYOUT suporta arquivos de outros programas CAD, incluindo os formatos .dxf, .dwg,
.ord, .ai, .pdf e .svg. Importar para o LAYOUT é um processo fácil.

| SOFTWARE

Sem desenho em CAD, sem problemas
O software Intelli-TRACE permite que
você utilize fotos tiradas da sua câmera,
da Internet ou de qualquer outro lugar e
as converta em um desenho vetorial.
As ferramentas incorporadas ajudam a
preparar o seu desenho para o corte. Vá
da foto para a peça sem software adicional.

SAIBA MAIS SOBRE
O INTELLI-TRACE

Selecione o arquivo.

(EM INGLÊS)

Defina a área de corte.

Configure e ajuste o
percurso de corte.

SOFTWARE |

Portabilidade e capacidade com
apenas 1 m² de área ocupada
Velocidade de movimentação

2,54 m/min

Capacidade de repetibilidade

0,076 mm
Área de corte

304,8 mm x 304,8 mm
Precisão

0,127 mm
Pressão

30.000 psi
Ruído de Operação

>70dB

Potência da Bomba

5HP

Capacidade de corte
1003,3 mm

25,4 mm

Diâmetro mínimo do jato

0,8mm

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE CORTE POR JATO DE ÁGUA ABRASIVO

O primeiro corte a água
de alto desempenho para
uso pessoal

LINHA DE EQUIPAMENTOS DE CORTE POR JATO DE ÁGUA ABRASIVO
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comercial@omaxbrasil.com.br
www.omaxbrasil.com.br

