
RUBIN HD
Sprawdzona konstrukcja, nowoczesne podzespoły i doskonałe rezultaty cięcia.

Nowy gracz wśród przecinarek plazmowo-tlenowych.
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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 ODCIĄGOWY
Modułowe stoły sekcyjne pozwalają na skuteczną niwelację 
zapylenia powstałego w wyniku procesu cięcia. W prze-
cinarce zastosowano samonośną konstrukcję, na której 
spoczywa rama z wymiennymi rusztami. Każdy segment 
składa się z konstrukcji nośnej z kanałami wyciągowymi, 
rusztu diagonalnego, wanny na odpady i elementów pneu-
matycznych. 

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. Support wyposażono w tech-
nologię ContourCut Speed.

SUPPORT TLENOWY
Palnik tlenowy jest rozwiązaniem przeznaczonym do cięcia 
stali konstrukcyjnych niskowęglowych i niskostopowych. 
Sprawnie radzi sobie z dużym zakresem grubości ciętych 
materiałów.
Palnik został wyposażony w czujnik wysokości, automatyczny 
system zapalania, protektor antykolizyjny oraz w możliwość 
manualnego ustawiania kąta.

CHARAKTERYSTYKA
Przecinarka plazmowo-tlenowa Rubin HD została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach, oczekujących wymiernych korzyścu w wyjątkowo 
atrakcyjnej cenie. Jest to urządzenie, którego najważniejszymi cechami są: nowoczesne podzespoły, zoptymalizowana konstrukcja, ergono-
miczna obsługa, dobra jakość cięcia oraz niski koszt eksploatacji.

GŁÓWNE CECHY
 ▶ atrakcyjna cena bogato wyposażonej wersji podstawowej,
 ▶ możliwość cięcia stali o grubości od 1 mm do 100 mm,
 ▶ wysoka trwałość dzięki niezależnej budowie portalu i stołu roboczego,
 ▶ solidna konstrukcja oparta na stalowych profilach,
 ▶ niespotykana łatwość obsługi maszyny,
 ▶ doskonałe rezultaty cięcia dzięki agregatom plazmowym renomowanej marki.
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Podane dane zależą od ciętego materiału i jego struktury.
Możliwość przebijania zależy od materiału, grubości oraz od czujnika wysokości i sterownika.

RUBIN HD

Prezentowana maszyna wyposażona jest w osprzęt dodatkowy.

MARKOWE KOMPONENTY:

Model Przebijanie Odcięcie

SmartFocus 200e 30 mm 60 mm

SmartFocus 300e 40 mm 80 mm

AGREGATY PLAZMOWY RUBIN HD
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TYP PRZECINARKI RUBIN HD

Napędy Serwo AC

Szerokość cięcia 2000 mm

Podstawowa długość robocza 3000 mm, 6000 mm

Szybkość pozycjonowania 15000  mm/min

Grubość cięcia do 100 mm

Jakość cięcia PN-EN ISO 9013

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


