
Oprogramowanie 

Opcje źródeł plazmowych
Źródła plazmowe: Hypertherm 

Źródło plazmowe Stal miękka Stal nierdzewna Aluminium Cykl pracy 100% cyklu pracy

Powermax 45XP 12mm 12mm 10mm 50% 32 A

Powermax 65 16mm 12mm 12mm 50% 46 A

Dostępne rozmiary 

Swifty 610

 

Pole robocze:
610mm x 610mm   

 

 

 

Dowiedz się więcej: swift-cut.pl

Aby swobodnie korzystać z SigmaNEST wystarczy podstawowa umiejętność obsługi komputera. 
Program umożliwia importowanie plików DXF i DWG, diagnozuje i koryguje geometrię, pozwala automatycznie 
generować rozkład elementów na arkuszu oraz przeprowadzać symulację cięcia. 

· importowanie plików DXF, DWG, CDL

· tzw. funkcja mapowania warstw, 
  kolorów i poziomów linii

· automatyczny rozkład TrueShape™

· ręczny rozkład i funkcja “zderzak”, 
  pilnująca odstępów między częściami

· edycja części ,,w locie”
 
· automatyczne nadawanie 
  parametrów cięcia

· biblioteka standardowych kształtów

· modyfikowalne raporty wycen

STIGO Sp. z o.o. Sp. k., ul. L. Podbipięty 29, 31-980 Kraków
tel. +48 12 346-58-00

Warsztatowy 
stół plazmowy CNC

Swifty

Swifty 1250

Pole robocze:
1250mm x 1250mm  

Oprogramowanie SigmaNEST dostępne tylko dla Swifty 1250. Swifty 610 pracuje na systemie SwiftCAM.*

*



 

Swifty to najbardziej ekonomiczna z maszyn 
do cięcia plazmowego Swift-Cut. Stół zapewnia 
korzystny stosunek jakości do ceny oraz wyjątkową 
wydajność i precyzję.

Możliwości

Swifty 

 
  

  

 

Swifty to wszechstronna maszyna do cięcia 
plazmowego CNC, która doskonale sprawdzi się 
w mniejszych warsztatach, placówkach edukacyjnych 
i do zastosowań artystycznych. Stół jest łatwy 
w obsłudze i gwarantuje precyzyjne cięcie. 
Do jego działania wystarczy źródło plazmowe, 
kompresor powietrza oraz komputer. 
Swifty ma kompaktowy rozmiar, co umożliwia 
swobodną pracę nawet w małej hali produkcyjnej, 
czy garażu. 

Podstawka na laptopa
Stojak na laptopa (zintegrowany system awaryjny 
tylko w Swifty 1250).

Pozwala utrzymać optymalną odległość palnika od 
blachy, zapewniając najlepszą jakość cięcia 
i mniejsze zużycie części eksploatacyjnych 
(tylko w Swifty 1250).

Automatyczna kontrola 
wysokości palnika

Niewielka waga urządzenia pozwala na łatwy 
transport i cięcie w dowolnym miejscu. 

Lekka rama

Ochrona kluczowych komponentów 
przed iskrami i stopionym materiałem.

Osłony

Prowadnice umieszczone na górze oraz dole stołu 
zapewniają precyzję i stabilność poruszania się bramy.

Prowadnice typu V

Pomaga zredukować opary i iskry podczas cięcia.

Miska wodna

Dodatkowa osłona 
przeciw iskrom 

Pneumatyczny czujnik ‘’Soft Sense” precyzyjnie 
wykrywa nawet cienkie blachy 

(tylko w Swifty  1250).

Czujnik położenia materiału

Chroni palnik przed uszkodzeniem 
podczas kolizji.

Magnetyczny 
uchwyt palnika
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