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OXY Plasma Cutting Machine
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Yüksek kalite, güvenlik, dayanıklılık, verimlilik… Akyapak’ın üstün üretim 
teknolojileri oxy plazma kesim makinesinde de en iyi sonuçların elde edilmesini 
sağlıyor. 

High quality, reliability and productivity… Akyapak’s superior manufacturing 
technologies ensure that the best results for oxy plasma cutting machine, too.

ARC GLIDE THC TORÇ YÜKSEKLİK KONTROLÜ (OPSİYONEL)
• 15240 mm/dak. yüksek strok hızı
• 241 mm strok uzunluğu
• 11,4 kg taşıma kapasitesi
• Dayanıklı manyetik çarpma koruması
• Dahili lazer işaretleyici
• Ağır şartlara uygun çok sağlam mekanik yapı

ARC GLIDE THC TORCH HEIGHT CONTROLLER (OPTIONAL)
• Outstanding stroke speed of 15240 mm/min.
• 241 mm stroke lenght
• 11,4 kg lifting capacity
• Durable magnetic breakaway unit
• Built in laser pointer
• Extremely robust mechanics for heavy duty operation

SENSOR OHC OKSİJEN YÜKSEKLİK KONTROLÜ
• Maksimum 150W DC motor desteği
• 0,25mm pozisyonlama hassasiyeti
• Yüksek pozisyonlama hızı desteği
• Tek kontrol düğmesi ile kolay kullanım
• Kapasitif ölçüm tekniği
• Manuel ve otomatik kullanım modları

SENSOR OHC OXY-FUEL HEIGHT CONTROLLER
• Max. 150W DC motor compatible
• 0,25mm positioning accuracy
• Supports high positioning speeds
• User friendly design with single control knob
• Capacitive measuring technique
• Both manual and automatic oparating modes

MICROEDGE PRO / EDGE PRO (OPSIYONEL) CNC 
• Windows XP işletim sistemi
• 1GB hafıza
• Microedge Pro’da 17” dokunmatik ekran, opsiyonel Edge Pro’da 15” dokunmatik 
ekran
• Operatör paneli
• True Hole desteği
• Uzaktan yardım fonksiyonu
• LAN, USB, Hypernet ve izole edilmiş RS232/422/485 bağlantılar
• Türkçe dahil 14 dil desteği
• HPR Plazma ve Fiber Lazer için sistem diagnostikleri
• Gerçek zamanlı proses izleme

MICROEDGE PRO / EDGE PRO (OPTIONAL) CNC 
• Windows XP Operating system
• 1GB Memory
• 17” touch screen for Microedge Pro, 15” touch screen for Edge Pro
• Operator panel
• True Hole support
• Remote Help function
• LAN, USB, Hypernet and isolated RS232/422/485 connections
• 14 languages support
• System diagnostics for HPR Plazma and Fiber Laser
• On screen real time monitoring

APM SENSOR THC TORÇ YÜKSEKLİK KONTROLÜ
• Yüksek torklu AC Servo Motor
• 25 kg taşıma kapasitesi
• 160mm strok uzunluğu
• 5000mm/dak. strok hızı
• 0,01mm pozisyonlama hassasiyeti
• Manyetik çarpma koruması
• Dahili lazer işaretleyici
• Ağır şartlara uygun çok sağlam mekanik yapı

APM SENSOR THC TORCH HEIGHT CONTROLLER
• High torque AC Servo motor
• 25 kg lifting capacity
• 160mm stroke lenght
• 5000mm/min. stroke speed
• 0,01mm positioning accuracy
• Magnetic breakaway unit
• Built in laser pointer
• Extremely robust mechanics for hevy duty operations




