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Ochrona głowicy  

Stoły plazmowe CNC pozwalają na 
szybkie i precyzyjne cięcie metali, przy 
zachowaniu niskich kosztów inwestycji 
i eksploatacji. Nowoczesne rozwiązania 
techniczne, łatwość obsługi i intuicyjne 
oprogramowanie, w połączeniu ze 
wsparciem posprzedażowym, czyni 
z maszyn Swift-Cut najlepszy wybór 
dla małych i średnich firm. Urządzenia 
Swift-Cut Pro dostępne są w czterech 
rozmiarach.

W pełni zabudowana głowica zapewnia 
wysoki poziom ochrony kluczowych komponentów 

w trudnych warunkach cięcia plazmowego.

Automatyczna kontrola wysokości 

Automatyczna kontrola wysokości palnika pozwala 
utrzymać optymalną odległość palnika od blachy, 

zapewniając najlepszą jakość cięcia 
i mniejsze zużycie części eksploatacyjnych.

Wykrywanie blachy 

Pneumatyczny czujnik “Soft Sense” precyzyjnie 
wykrywa nawet cienkie blachy.

Belka bramy 

Lekka belka z aluminium zapewnia solidne podparcie 
dla podwójnych prowadnic w osi X oraz daje możliwość 
cięcia kształtowników do wysokości 100mm.

Solidna brama
Solidna brama z odlewanymi podporami 
obrabianymi maszynowo zapewnia precyzyjną 
i stabilną platformę dla głowicy tnącej. 

Prowadnice liniowe
Wysokiej klasy prowadnice liniowe w połączeniu 
z silnikami krokowymi z enkoderem pozwalają 
osiągnąć najwyższą precyzję pozycjonowania.

Zabudowane prowadnice kablowe

W pełni zabudowane prowadnice kablowe 
zapewniają ochronę przewodom. 

Narzędzie grawerujące

Skraca czas wykonania elementów, eliminując potrzebę zakupu dodatkowej 
znakowarki lub konieczność korzystania z usług podwykonawców 
(narzędzie opcjonalne).

Wskaźnik laserowy

Umożliwia wskazanie położenia blachy na stole 
oraz ułatwia ustalenie punktu startowego. 

Stół wodny

Stół wodny efektywnie pochłanianie spaliny,  
dzięki czemu wyeliminowana jest potrzeba 
stosowania dodatkowych urządzeń wyciągowych. 
Alternatywą dla stołu wodnego jest sekcyjny stół 
wyciągowy (dostępny jedynie dla rozmiaru stołu 
3000x1500).

Solidna konstrukcja stołu

Konstrukcja stołu zapewnia odpowiednią sztywność 
i podparcie.

Oprogramowanie
SigmaNEST to jeden z najlepszych programów CAD/CAM 
na rynku. Zapewnia wysoki poziom automatyzacji 
procesu tworzenia programów cięcia.

Sterownik

Ergonomiczna konsola operatorska 
z panelem dotykowym oraz 

bezprzewodową klawiaturą i myszką.

Stoły plazmowe Swift-Cut w standardzie wyposażone są w wiele 
nowoczesnych funkcji oraz łatwe w obsłudze oprogramowanie. 
Seria Pro została zaprojektowana by zmaksymalizować jakość 
cięcia, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny urządzenia.




