
RUBIN ECO
Ekonomiczne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wyjątkowa ergonomia i dbałość o środowisko.
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KONSTRUKCJA
Maksymalne uproszczenie konstrukcji zostało zrekompen-
sowane doborem najlepszych komponentów. Podstawą 
działania maszyny Rubin są innowacyjne napędy Panasonic. 
Kluczowe okazało się również zastosowanie profilowanych 
liniowych prowadnic kulowych marki Schneeberger. Pełne 
uszczelnienie prowadnicy gwarantuje maksymalną nieza-
wodność w połączeniu z długą żywotnością. 

STÓŁ WODNY
Zastosowanie stołu wodnego w technologii cięcia plazmo-
wego ma korzystny wpływ na ograniczenie odkształceń 
wycinanych elementów, redukcję poziomu hałasu i poprawę 
jakości krawędzi wycinanego elementu. Niezależna od jezdni 
i portalu, konstrukcja stołu zwiększa stabilność i żywotność 
maszyny. Stosowanie stołu wodnego nie wymaga instalacji 
systemu filtrowentylacji.

STEROWNIK SMART CNC
Nowoczesny sterownik Smart CNC to wysokiej klasy urzą-
dzenie przemysłowe. Bogata funkcjonalność autorskiego 
oprogramowania oraz intuicyjny interfejs, pozwalają na 
pełne wykorzystanie możliwości maszyny nawet przez 
niedoświadczonego operatora.

SUPPORT PLAZMOWY
Support pozwala na pełne wykorzystanie palnika pla-
zmowego. Oprócz klasycznego cięcia, istnieje możliwość 
trasowania przy użyciu argonu.

CHARAKTERYSTYKA
Przecinarka plazmowa Rubin Eco została stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jest to urządzenie, którego najważniej-
szymi cechami są: zoptymalizowana konstrukcja, ergonomiczna obsługa oraz niski koszt eksploatacji.

Innowacyjną zaletą maszyny Rubin Eco jest możliwość rozbudowy wraz ze wzrostem potrzeb klienta. Rubin Eco może zostać doposażony 
w mocniejszy agregat plazmowy, zwiększony obszar roboczy, dodatkowy palnik tlenowy oraz stół z systemem odciągowym, zmieniając się 
w pełni funkcjonalną przecinarkę Rubin HD.

GŁÓWNE CECHY
 ▶ atrakcyjna cena bogato wyposażonej wersji podstawowej,
 ▶ zastosowanie ekologicznego stołu wodnego zmniejszającego hałas i ilość zanieczyszeń,
 ▶ możliwość cięcia stali o grubości do 30 mm,
 ▶ wysoka trwałość dzięki niezależnej budowie portalu i stołu roboczego,
 ▶ solidna konstrukcja oparta na stalowych profilach,
 ▶ niespotykana łatwość obsługi maszyny.
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PLAZMA

Podane dane zależą od ciętego materiału i jego struktury.
Możliwość przebijania zależy od materiału, grubości oraz od czujnika wysokości i sterownika.

RUBIN ECO

Prezentowana maszyna wyposażona jest w osprzęt dodatkowy.

MARKOWE KOMPONENTY:

Model Przebijanie Odcięcie

CutFire 100i 20 mm 30 mm

AGREGAT PLAZMOWY RUBIN ECO



TYP PRZECINARKI RUBIN ECO

Napędy Serwo AC

Szerokość cięcia 1500 mm, 2000 mm

Podstawowa długość robocza 3000 mm, 6000 mm

Szybkość pozycjonowania 15000 mm/min

Grubość cięcia do 30 mm

Jakość cięcia brak normy

Dokładność pozycjonowania PN-EN 28206

Norma bezpieczeństwa PN-EN 13850

OSPRZĘT DODATKOWY

Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.

Pawicka 4c, 59-220 Legnica, Polska
tel: +48 (76) 856 09 28, fax: +48 (76) 852 20 78
eckert@eckert.com.pl

www.eckert.com.pl

Wentylacja

Stół wodny

KompresorFiltrowentylacja

Stół odciągowy

Air Booster


