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PLASMA

CNC pálicí stroj 

Řezací stroj ALFATEC je určen pro termické 
dělení materiálu plasmou resp. kyslíkem.  
Efektivní řezná oblast je standardně 3 x 1,5 m, 2 x 1 m 
nebo 6 x 2 m, dle typu provedení.   
  

ALFATEC zařízení je masivní a velmi přesné. Cílová skupina uživatelů jsou menší zámečnické a kovozpracující firmy, 
které potřebují přesné výpalky a potřebují být flexibilní a rychlí, ale nehodlají investovat velké částky do vysoce pro-
duktivních zařízení. Po hardwarové i softwarové stránce bylo zařízení navrženo s cílem snadné, intuitivní obsluhy  
a jednoduché údržby. 
Pohyby v ose XYZ jsou realizovány prostřednictvím 4 výkonných krokových motorů v kombinaci s přesným lineárním 
vedením a hřebenovými převody (alternativa se servo motory na požádání).  
Před zahájením procesu pálení systém automaticky detekuje přesnou výšku hořáku nad materiálem. 
Systém je vybaven adaptivním řízením výšky hořáku nad materiálem, aktivním během procesu pálení.   

Unikátně je řešen způsob uchyce-
ní hořáku pomocí magnetického 
držáku, který zajistí ochranu hořá-
ku vůči jeho mechanickému poško-
zení (například při vzpříčení pále-
ného materiálu). Pomocí stavěcího 
šroubu lze korigovat úhlové natoče-
ní hořáku.

Ovládací pult je řešen ergonomic-
ky a je vybaven monitorem s vy-
sokým rozlišením a úhlopříčkou 
24“   pro maximální komfort obslu-
hy. K ovládání zařízení slouží bez-
drátová klávesnice a myš. Uvnitř 
ovládacího pultu se dále nachází 
všechny řídicí a bezpečnostní prv-
ky (řídicí jednotka, ovladače moto-
rů, PC, jisticí prvky atd.)

Způsob odsávání škodlivých zplodin při procesu pálení je řešen buď pomocí speciálního sekčně odsávaného sto-
lu nebo pomocí stolu s centrálním odsáváním (ekonomická varianta). Stůl je napojen na filtrační a odsávací jednotku  
resp. výkonný ventilátor. 

Zařízení lze osadit plasmo-
vým hořákem nebo sadou 
pro řezání plamenem.
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Technická data / Technical data 

PLASMA

Efektivní řezná oblast 1500x3000 mm, 1000x2000 mm CNC1-1, CNC1-3

Typ odsávaného stolu Sekční, Centrální

SW řízení, operační systém CutComp, Windows XP / 7 Technologický SW: WRYKRYS, resp. FAST-CAM

Přesnost přejezdu 0.01mm krok / step

Maximální přesunová rychlost 20000 mm / min

Maximální řezná rychlost 12000 mm / min Závisí na tloušťce a typu materiálu

Přesnost úhlopříčky ± 0,5 mm / 1m

Přesnost polohování ±0.1 mm

Napájení 230 V 50 Hz

Elektrický příkon celkový 2,2 kW

Hmotnost Od 940 kg

Maximální tloušťka plechu řezaného plazmou Do 40 mm Dle výkonu plazmového zdroje

Maximální tloušťka plechu řezaného kyslíkem Do 50 mm

Počet suportů 1 Plus přídavná zařízení

Celkový počet elektrických pohonů 4 2x osa Y, 1x osa X, 1x osa Z

Ovládací program je softwarová část řídicího systému, která má za úkol poskytnout rozhraní mezi celým systémem 
stroje a operátorem.  
Program pracuje pod operačním systémem Windows XP/7. Základní okno programu se skládá z hlavního menu, výře-
zu stolu a informační lišty. Povely k řídicí jednotce stroje se vysílají pomocí okna ,,Ovládání stroje“. 

Plasmový zdroj 
CNC zařízení ALFATEC je standardně dodáván s dvěma typy plasmových zdrojů: 
 
a) PEGAS 100 plasma CNC + strojní hořák S 125 8 m 
    vhodný pro řezání materiálu do tloušťky cca 25 mm 
 
b) PEGAS 160 plasma CNC + strojní hořák  M250W 8 m 
    vhodný pro řezání materiálu do tloušťky cca 40 mm 
 
Plasmový zdroj je umístěn mimo pálicí zařízení ALFATEC. Hořák  je upevněn v uni-
verzálním magnetickém držáku.   
 
Po dohodě lze k zařízení připojit plasmový zdroj jiných výrobců.

1 hlavní menu

2 ovládání stroje

3 informační lišta

4 ohraničení plochy stolu

5 obrys tabule

6 grafika

7 aktuální pozice nože

8 pozice odjezdu nože

9 pozice čištění nože

10 pravítko osy X

11 pravítko osy Y
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