
Crossbow

Ajánlott vágási szélesség 1550 mm (5 ft.)

Ajánlott vágási hossz 3100 mm (10 ft.)

Maximum átvágási sebesség 3000 mm/min (120 in./min)

Teljes keresztrúd hossz 2362 mm (93 in.)

Teljes sín hossz 4000 mm (158 in.)

Méretek  
(CNC Vezetőegység)

600 x 460 x 420 mm 
(23.6 x 18.1 x 16.5 in.)

Teljes súly 96 kg (211 lb.)

Specifikációk

Könnyen megtanulható és kezelhető

Crossbow
Szállítható, Gazdaságos, 
Rugalmas CNC Vágógép

 � Kompakt láng- és plazma CNC vágórendszer, 
amely szállítható és gazdaságos 

 � Plazma, illetve lángvágásra is felszerelve: 
 -Plazma: lágy acél vagy alumínium vágására 
egészen 20 mm-ig, rozsdamentes acél vágására 15 
mm-ig    
-Lángvágás: lágy acél vágása 100 mm-ig. 

 � Teljesen integrált CNC-vezérlés, mely kiküszöböli 
annak a szükségességét, hogy a felhasználónak 
külső irányítórendszert kelljen hozzáadnia.

Szállítható Vágó Megoldás
A Crossbow kompakt és könnyen szállítható a használat 
igényeinek megfelelően. Kis mérete ideálissá teszi használatát 
kis műhelyekben valamint karbantartó és javítóműhelyekben, 
szakiskolákban, építkezési területeken. 

Gazdaságos Vágó Megoldás 
Automatizált funkciók, felhasználóbarát CNC, erős és sokoldalú 
láng és plazmavágó. A precíziós sínvezetők stabil mozgást 
biztosítanak a keresztgerendán és segítik a vágópisztoly 
pontos és megbízható teljesítményét. A precíziós lineáris sínek 
minimalizálják a vágás során jelentkező vibrációt, hogy hibátlan 
vágást biztosítsanak az egész munkafolyamat során.

Rugalmas Folyamatválasztás
A Crossbow felszerelhető plazma illetve lángvágó eszközzel 
vagy mindkettővel. Plazmavágóval vághat lágy acélt vagy 
alumíniumot  egészen 20 mm-ig, illetve rozsdamentes acélt 
15 mm-ig. Lángvágást alkalmazva lágy acélt egészen 100 
mm vastagságig vághat. Az egyszerű, menü-vezérelt kijelző 
könnyen kezelhető. A CNC 24 általános alakzatot tartalmazó 
könytára lehetővé teszi a programozás és beállítás idejének 
optimalizálását. A méretek könnyen szerkeszthetők, hogy 
egyedi formákat egyéb utólagos programozás nélkül 
lehessen létrehozni. Az egyedi programok alapvető M- és 
G-kódú programozáson keresztül támogatottak, és az off-line 
programozott NC fájlok átküldhetők a gépre egy szabványos 
USB csatlakozó használatával. 



ESAB   /   esab.com

ESAB Plazma Tulajdonságok
 � Az SL100® SV 1Torch® start-technológia kizárja az elektronikus interferenciát és erős pilot ívet biztosít gyors és 
megbizható indításhoz

 � Az auto-pilot restart funkció lehetővé teszi az A-Series-t, hogy gyorsan és egyszerűen vágja át a fémlemezt. 

 � Eszköz nélküli, gyors pisztoly lecsatlakoztatás, a mechanikus és manuális vágás közötti könnyű váltásért. (SL100 pisztoly 
ACT Quick Disconnect-tel)

 � Egyfázisú módban: 208, 230, és 460 Volt

 �Minden egységnek 80%-os működési ciklusa van

Elérhető Plazmacsomagok
A40 A60 A80 A120

A-Series Energiaforrás 40 amps 60 amps 80 amps 120 amps

Ajánlott vágás 6 mm (1/4 in.) 10 mm (3/8 in.) 12 mm (1/2 in.) 15 mm (5/8 in.)

Maximum vágás 15 mm (5/8 in.) 20 mm (3/4 in.) 20 mm (3/4 in.)

Maximum peremről indítás 25 mm (1 in.) 25 mm (1 in.) 30 mm (1.2 in.) 40 mm (1.6 in.)

Kimeneti teljesítmény 100%-os 
működési ciklusnál

30 amps 50 amps 70 amps 100 amps

Hálózati ellátás, 50/60 Hz 208-230 VAC, 1/3-Phase; 460VAC, 1/3-Phase
380-400 VAC, 3-Phase
600 VAC, 3-Phase

Levegő/Gáz követelmények 189 l/min @ 5.2 bar (400 cfh @ 80 psig)
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A név, amiben bízhat
Az ESAB több mint 75 éve kínál kompakt, innovatív vágási megoldásokat vásárlóinak az egész világon. Teljeskörű 
támogatás csak egy telefonhívásnyira. 

Maximum Lángvágási vastagság100 mm (4 in).Maximum Plazmavágási vastagság 20 mm (3/4 in.).


