
 

OMAX CORPORATION 
21409 72nd Avenue South 

Kent, WA 98032 
TEL 1-818-647-1994

Alapterület

Magasság (zárt fedéllel)

Magasság (nyitott fedéllel)

(1,054 mm x 1,004 mm)
 41.5” x 39.5”

550 lb (250 kg)

56.5” (1,435 mm)

73.0” (1,854 mm)

750 lb (340 kg)

teherbírás
Maximum 

Elektromos ellátás

Sebesség

Lineáris pontosság

  

30A, 50/60 Hz
1 fázis, 230-240V, 

100 in/min (2,540 mm/min)

±0.005” (±0.127 mm)

±0.003” (±0.076 mm)

mozgástere
X-Y tengely vágási

Z tengely mozgástere

Asztal mérete

1.0” (25 mm)

5 HP (3.7 kW)

Kimeneti nyomás 30,000 psi (2,068 bar)

térfogatáram2
Fúvókaátmérő és 

(304 mm x 304 mm)
12.0” x 12.0”

(368 mm x 393 mm)
14.5” x 15.25”
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A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

MEGMUNKÁLÓ FELÜLET SZIVATTYÚ LEÍRÁSA

GÉP MÉRETEI STANDARD MODEL PARAMÉTEREI

továbbra is alakítja a vízvágók jövőjét.
szivattyúkonstrukcióktól kezdve az élvonalbeli meghajtórendszerekig, mikroméretű pontossággal. A világ legnagyobb abrazív vízsugaras támogató hálózatával az OMAX 
növelve ezzel a termelékenységet. Az OMAX mérnökei tovább folytatják az abrazív vízsugaras megmunkálás technológiájának innovációját, a bevált 4. generációs 
Az OMAX a fejlett abrazív vízsugaras rendszerek globális szolgáltatója. Intuitív Intelli-MAX szoftvercsomaguk egyszerűsíti a programozást és csökkenti a beállítási időket, 

AZ OMAX-RÓL

WWW.LAMITEC.HU

Ha meg szeretnéd tudni, hogy a ProtoMAX hogyan működik a meglévő üzletedben vagy iskoládban, hívj fel minket, vagy látogass el honlapunkra ma.

(244 kg/m2)
 50 lbs/sq ft 

(0.2 mm / 0.95 lpm)
 0.008” / 0.25 gp 

Tömeg (üres tartállyal)

teli tartállyal)
Tömeg (működés alatt,

Ismétlőképesség

Teljesítmény



1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL3

1

1

TOTAL3

OMAX CORPORATION 
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€23,9506

€25,8306

€26,2566

 

 

 

 

 

tartalmaz

tartalmaz
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tartalmaz
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tartalmaz

tartalmaz

ProtoMax abrazív vízvágó asztal

LEÍRÁS MENNYISÉG ÁR

ProtoMax 30,000 psi, 5 LE Direct Drive szivattyú

Fúvóka (test, keverőcső, utolsó-esély szűrő, gyémántkúp)

Laptop + Intelli-MAX Proto telepített szoftver

Korlátlan szoftverhasználat

Életre szóló szoftver frissítés

ProtoMax abrazív homok (25 kg)

1 éves garancia

tisztaságát, és hasznos a frissen vágott alkatrészek tisztításához is.

LEÍRÁS

STANDARD RENDSZER

MENNYISÉG ÁR

tartalmaz

tartalmaz

tartalmaz

tartalmaz

LEÍRÁS MENNYISÉG ÁR

Vízpermetkészlet (permetező fúvóka és tömlő)

tartalmaz

tartalmaz

tartalmazSTANDARD RENDSZER

FEJLESZTŐ CSOMAG.

6, €71/db25 kg ProtoMAX abrazív

Vízleeresztő csatorna
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STANDARD RENDSZER

Kérjük az árakat tekintsd tájékoztató jellegűnek. Árajánlatért vedd fel velünk a kapcsolatot!
PROTOMAX ÁRAZÁSI OPCIÓK

telepített szoftverrel együtt és minden mást, ami az abrazív vízsugaras vágás megkezdéséhez szükséges az első telepítés után.
A STANDARD RENDSZER magában foglalja a ProtoMAX abrazív vízsugaras rendszert az asztallal, szivattyúval, laptoppal azelőre 

  
 

 
 
 
 
 

6 Az árak előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Keress minket a legfrissebb árakért!

5 A vízleeresztő csatorna külön áramforrást igényel.

3 Az ár ÁFA-t, vámolást, illetve szállítási költséget nem tartalmaz.

2 Ajánlott maximális nyílásméret. A kisebb nyílásokhoz alacsonyabb vízsugár nyomás is tartozik.

1 Opcionális kiegészítők lassíthatják a vágási sebességet.

fúvókákat és szűrőket ad hozzá. Ez a csomag tartalmaz egy meghajtott vízleeresztő vízszűrő tartályt, amely segít kiszűrni a felesleges

NÉHÁNY KIEGÉSZÍTŐ: UPGRADE CSOMAG

Az Upgrade Csomag a standard rendszerrel kezdődik, és további fogyóeszközöket, például tartalék keverőcsöveket, extra gyémánt

abrazívot és más törmeléket a tartály vízéből. Továbbá tartalmaz egy vízpermet-készletet is, amely elősegíti a vágási terület belsejének

Pótalkatrész készlet (tartálylécek, keverőcsövek, fúvóka-szűrők és gyémánt fúvókák)

TÁROLJ BE ABRAZÍVBÓL: LÉGY EGY PROFI FELHASZNÁLÓ!

Légy egy PROFI FELHASZNÁLÓ és élvezd az órákon át tartó, szünet nélküli vágást!


