


W celu uzyskania czystej i gładkiej krawędzi cięcia należy pamiętać 
o zachowaniu ściśle określonych parametrów cięcia takich jak stała 
prędkość przesuwu panika, odległość dyszy od elementu oraz właściwe 
wyregulowanie płomienia. W palniku tym zastosowano rozwiązania 
dzięki którym powyższe parametry nie zmieniają się podczas procesu 
cięcia. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest system automatycznego 
zapłonu, dzięki któremu raz ustawiony płomień podgrzewający 
uzyskujemy ponownie za naciśnięciem dźwigni. W podobny sposób 
wygaszamy płomień. Dzięki temu rozwiązaniu oszczędzamy czas, 
materiały eksploatacyjne, jednym słowem koszty. Oprócz tego mamy 
możliwość płynnego sterowania prędkością cięcia oraz kierunkiem.

Palnik półautomatyczny Handy Cut MOST został 
zaprojektowany w celu zautomatyzowania 
operacji cięcia stali i dzięki temu poprawienia 
jakości tego procesu. Znajduje zastosowanie 
przy obróbce blach, rur, profili i elementów o 
nieregularnych kształtach.

PRZECINARKA GAZOWA
HANDY CUT MOST

Przy pomocy Handy Cut MOST można:
-  Przecinać prostoliniowo i krzywoliniowo elementy o grubości do 50mm.
- Ukosować krawędzie w zakresie kątów 0-45 stopni.
- Wycinać koła o średnicach w zakresie 30-200mm.

Przygotowanie palnika do powyższych 
czynności jest bardzo proste i szybkie 
a opiera się jedynie na wymianie 
odpowiednich przystawek.

Wycinanie koła przy pomocy 
przystawki w formie cyrkla

Wbudowany zapłon



PRZECINARKI GAZOWE
M12 BEE MOST I M12 WASP MOST

M12 Bee MOST
Przecinarka półautomatyczna M12 Bee MOST jest urządzeniem do cięcia 
tlenem blach o grubości do 150mm. Możliwość ukosowania krawędzi 
do 45º pozwala na przygotowanie blach do spawania, bez potrzeby 
pracochłonnej obróbki mechanicznej. Bezawaryjną eksploatację 
zapewnia bezstopniowa przekładnia mechaniczna, co wyróżnia 
urządzenie M12 Bee spośród innych, w których do regulacji prędkości 
zastosowano potencjometr. 

M12 Wasp MOST
Jest to półautomat dwupalnikowy poruszający się po szynie, służący 
do cięcia i ukosowania blach do grubości 150 mm. Znajduje on 
zastosowanie we wszystkich branżach przemysłu związanych z 
zagadnieniem cięcia stali. Dzięki konstrukcji korpusu, odlanego ze stopu 
aluminium,  urządzenie jest bardzo odporne na wpływ ciepła. Silnik 
indukcyjny sprawia, że urządzenie jest niewrażliwe na skoki napięcia co 
daje pewność płynnego ruchu. W wyposażeniu znajduje się cyrkiel do 
wycinania okręgów.

Dwa palniki stosujemy głównie do:
-   Wycinania pasów z blachy. W odróżnieniu od 

cięcia jednym palnikiem, pas się nie odkształca.
-   Ukosowania krawędzi na X, K, Y. Dwa palniki 

ukosują krawędź jednocześnie z obu stron co 
skraca czas obróbki.

Szyna po której porusza się półautomat

Dwa palniki ukosujące 
jednocześnie



PRZECINARKA GAZOWA
OXY PIPE MOST

Przecinarka OxyPipe MOST jest urządzeniem napędzanym ręcznie przez co 
nie wymaga dostępu do sieci elektrycznej. Dzięki zastosowaniu przekładni 
ślimakowej o odpowiednim przełożeniu przejazd urządzenia po obwodzie 
rury jest płynny, przez co uzyskuje się doskonałą krawędź zarówno 
po cięciu jak i ukosowaniu (0º - 45º). Sprzęgło ułatwia pozycjonowanie 
maszyny na rurze. Minimalna średnica rury to 115mm. W przypadku 
mniejszych średnic, z urządzeniem dostarczane są specjalne nakładki na 
koła. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej średnicy rury gdyż łańcuch 
można dowolnie przedłużać. Urządzenie może być zamocowane także na 
rurach preizolowanych.

Palnik tnący krawędź rury
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