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MVD ilk 
makinesini imal 
etmiştir.

İlk sac işleme 
makinesi olan 
sac delme presini 
imal etmiştir.

Ana üretim konusu 
olan ağır tip abkant 
presler ve giyotin ma-
kasların seri üretimine 
başlayarak alanında 
şuanda Türkiye’de en 
eski üretici konumun-
dadır.

1981 yılında yeni 
fabrikasına taşınmış 
ve sonraki yıllarda 
sac bükme silindiri ve 
genişletilmiş metal 
preslerini de standart 
üretime sokarak sac 
işleme makineleri 
konusunda müşteri-
lerine büyük çeşitlilik 
sunmuştur.

MVD, Türkiye’nin 
ilk Tandem Presini 
imal etmiştir.

Makinelerini CE 
standartlarına 
uyumlu hale 
getirmiştir.

Taretli CNC Hidrolik 
Panç Pres Makinesini 
pazara sunmuştur.

Plazma 
Kesim Makinesini 
pazara sunmuştur.

Fiber Lazer Kesim 
Makinesini pazara 
sunmuştur.

Hibrit Abkant 
üretimine başlan-
mıştır.

Servo Abkant üre-
timine başlanmıştır



1950’den bugüne tecrübe birikimi

Yüksek kalite bilinci

Satış sonrası hizmet güvencesi

Kurumsal yaklaşım

Müşteri memnuniyetine verilen önem
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Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile müşte-
rilerine teknolojik çözümler sunmayı, sürekli 

büyüyerek dünyanın önde gelen markası olmayı 
hedeflemekteyiz.



iPlasma 
PLAZMA - OXY KESİM
Kaliteli üretim ve servis desteği prensip kabul edilmekte, tasarım ve üretimde; 
Güvenilirlik, dayanıklılık ve hassasiyet esas alınmaktadır. Makinalar kullanım 
kolaylığına sahip olmakla beraber kullanıcı hatalarına da hazırlıklıdır. Bilgisayar 
destekli çizim ve mukavemet analizleri ile tasarlanan makinalar konstrüksiyon-
ları tamamlandıktan sonra, “gerilim giderme işlemi” yapılır, CNC kolonlu işleme 
merkezlerinde ve CNC tornalarda hassas olarak işlenir ve dünyaca tanınmış ekip-
manlar ile donatılarak kalite kontrolünden geçtikten sonra müşterilerin hizmetine 
sunulur.
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Lineer Kızak ve 
Kramayer Dişli Sistem

Elektrik paneli 

Hypertherm Kesim Kafası

Mitsubishi Servo Motor ve 
Sürücüleri

Otomatik 
Yükseklik Kontrolü

CNC 
Kontrol Ünitesi

Düşük işletme maliyetleri

Hassas ve kaliteli kesimler

Eşsiz Güvenirlilik ve uzun ömür

Sağlam gövde yapısı

Dünyaca tanınan ekipmanlar
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1. Hypertherm MaxPro200 Güç Ünitesi

2. Otomatik Yükseklik Kontrolü (Sensör THC)

3. ESA CNC S650W Kontrol Ünitesi

4. Libellula CAD/CAM yazılımı 

5. Otomatik parça yerleştirme ile en az fire

6. Hypertherm Otomatik Gaz Kontol ünitesi

7. Çift traftan tahrikli taşıyıcı köprü

8. A/C Servo Motor hassas krameyer, pinyon 
dişli, lineer kızak sistemi

9. CNC kontrollü bölgesel çalışan otomatik 
hava emiş sistemi

10. Eksen pozisyonlama hassasiyeti +- 0,1 mm

11. Eksen pozisyonlama hızı 40 m/dk

12. Torç sistemi için darbe sensörü

13. Güçlü mekanik konstrüksiyon sayesinde 
kolay yükleme ve boşaltma sistemi

1. Hypertherm CNC Edge Connect /TC

2. Farklı sac kalınlıkları için Hypertherm güç kaynağı 
seçenekleri (Sayfa 16’ya bakınız)

3. Otomatik gas konsol seçenekleri (Sayfa 20’ye bakınız)

4. Lantek CAD/CAM yazılım, otomatik parça 
yerleştirme

5. Hypertherm Pronest CAD/CAM yazılımı

6. Filtre Ünitesi

7. Yedek parça başlangıç kiti

8. Kesim kafası sarf malzemeleri

9. 5-Eksen açılı kesim

10. Çift Köprü seçeneği

11. Boru kesim seçeneği

12. Oksijen kesim seçeneği 
• Tanaka Oksijen Torch
• Messer Oksijen Torch 

13. Multi Plazma seçeneği

9w w w. m vd . c o m . t r

GENEL ÖZELLİKLER

TAVSİYE EDİLEN DİĞER KONTROL ÜNİTESİ

HYPERTHERM 
CNC EDGE 
CONNECT 

AÇILI KESİMMULTİ PLAZMA SEÇENEĞİ OKSİJEN - KESİM BORU KESİM

19 inc Dokunmatik

P-Serisi Plasma kesim makinaları kalın malzemeler ke-
simlerinde, güvenilir ve sağlam bir plazma kaynağıdır.

Hypertherm kesme kafası, CNC Kontrol ünitesi ve güç 
ünitesi ile hassas ve kaliteli kesim sağlar.

P-Serisi Plazma yüksek Perfomans, Yüksek Hız ve kesim 
hassasiyeti için dizayn edilmiş olup Açılı kesim, Oksijen 
plazma kesim, Boru kesim, Çift köprü ve çoklu plazma 
seçenekleri ile donatılabilmektedir.

Duyarlı hassas Hypertherm kesme kafası

Farklı sac kaynakları için Hypertherm güç kaynak seçenekleri

Uzun ömür ve yüksek performans ile sağlam gövde yapısı

Çevre dostu ve CE Norm standardına uygun

P Serisi

Opsiyonel Özellikler

Standart Özellikler
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i-Plasma A-Serisi 
Plasma Kesim

Kesim 
Genişliği

Kesim 
Uzunluğu

Tabla 
Yüksekliği Yükseklik Genişlik Uzunluk Hypertherm 

Dahil Genişlik
Filtre Dahil 
Uzunluk

Filtre 
Yükseklik

Filtre 
Uzunluk

A B C D E F G H I J

mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm

A1500 3000 1600 3100 650 2000 3500 4500 5500 6500 2200 2000

A2000

4000 2100 4100 650 2000 4000 5500 6000 7500 2200 2000

6000 2100 6100 650 2000 4000 7500 6000 10000 2200 2500

8000 2100 8100 650 2000 4000 9500 6000 12000 2200 2500

12000 2100 12150 650 2000 4000 13500 6000 16500 2200 3000

A2500

6000 2600 6100 650 2000 4500 7500 6500 10000 2200 2500

8000 2600 8100 650 2000 4500 9500 6500 12000 2200 2500

12000 2600 12150 650 2000 4500 13500 6500 16500 2200 3000

A3000

6000 3100 6100 650 2000 5100 7500 7000 10000 2200 2500

8000 3100 8100 650 2000 5100 9500 7000 12000 2200 2500

12000 3100 12150 650 2000 5100 13500 7000 16500 2200 3000

14000 3100 14150 650 2000 5100 15500 7000 18500 2200 3000

Kesme Kapasiteleri Birim HPR800 XD HPR400 XD XPR 170 XPR 300 MaxPro 200 Powermax 105

Çelik - Siyah Sac

Çapaksız mm 38 38 - - 20 -

Patlama (delme) mm 50 50 35 45 32 20

Yandan ayırma (kenardan) mm 80 80 60 80 75 50

Paslanmaz Çelik

Çapaksız mm - - - - 25 -

Patlama (delme) mm 75 45 22 38 25 20

Yandan ayırma (kenardan) mm 100 80 38 75 64 -

Aluminyum

Çapaksız mm - - - - 25 -

Patlama (delme) mm 75 45 25 38 32 20

Yandan ayırma (kenardan) mm 160 80 38 50 75 -

Plasma Güç Ünitesi Özellikleri

Maks, Yüksek Kalite Kesme Kapasitesi (MS) 
(Kenar Başlangıcı)

mm 160 80 60 80 75 50

Maks, Yüksek Kalite Kesme Kapasitesi (MS) 
(Delme Kapasitesi)

mm 100 50 40 45 32 20

Maksimım Konumlandırma Hızı m/dk 40 40 40 40 40 40

Konumlandırma Hassasiyeti mm +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1 +/-0,1

Tekrarlanabilirlik mm +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05 +/-0,05

Çıkış Akımı A 800 400 170 300 200 105

Geçerli Düzenleme Aralığı A 30-800 30-400 30-170 30-300 50-200 30-105

Gaz Konsolu - OTOMATİK OTOMATİK
CORE VWI 
OPTIMIX

CORE VWI 
OPTIMIX

OTOMATİK MANUEL

Kesme Açısı derece 2-5° 2-4° 2-4° 2-4° 4-5° 5°

Plazma Kesim Gazları -
O

2
, N

2
, F5*, 

H35**, Air, Ar
O

2
, N

2
, F5*, 

H35**, Air, Ar
O

2
, N

2
, F5*, 

H35**, Air, Ar
O

2
, N

2
, F5*, 

H35**, Air, Ar
Air, O

2
, N

2
Air, O

2
, N

2

Plazma Koruyucu Gazları - N
2
, O

2
, Air, Ar N

2
, O

2
, Air, Ar N

2
, O

2
, Air, Ar N

2
, O

2
, Air, Ar Air, N

2
Air, N

2

A-Serisi Kesme Kapasiteleri

A-Serisi Teknik Özellikler

Filtre

Güç Kaynağı

Kontrol Ünitesi

* Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değişebilir.



ÜRÜNDETAYLARI

Detaylarda Gizlidir.Kaliteli Ürün 

Çelik Konstrüksiyon
Güçlü çelik gövde yapısı ile Plazma makinalarımız dayanıklı ve yüksek 
performans sağlamaktadır.

Hypertherm Kesme Kafası
Yüksek verimlilik, düşük işletme maliyeti, yüksek kesme hızı, uzun 
ömür ve üstün kesim kalitesi için tasarlanmıştır.

Çok ince sac kalınlığından – çok kalın sac kalınlığına kadar geniş bir 
kesme yelpazesi sunar.

CNC Kontrol Ünitesi ESA/Hypertherm
Kolay kullanımı sayesinde plazmadaki işlemleri, verimli bir şekilde 
gerçekleştirebilir ve yönetebilir.

Hypertherm Güç Kaynağı
Hypertherm güç kaynağı sayesinde, verimlilik, hızlı kesim, hızlı işlem 
döngüsü, kolay sarf malzemedeğişimi ile yüksek güvenirlik sağlar.

Avantajlar: Üstün kesim kalitesi, minimum işletme maliyeti ve mak-
simum üretkenlik.

Torç yükseklik Kontrolü
Torch yükseklik kontrol sistemi ARC Voltajı ile sac yüzeyini istenilen 
yükseklikten, süürekli olarak takip etmeyi sağlar. Bu sayede kesim 
yüzeyi düzgün olmayan (Dalgalı) saclarda bile hassas kesim sonuçları 
elde edilebilinmektedir. Herhangibi hata veya çarpma durumunda, 
torç, sistemin durdurulması ile korunur.

Ray ve Kremayerler
CE Normu’na uygun lineer ray ve arabaları yüksek hassasiyetle ça-
lışmaya uygun tasarlanmıştır. 

Kablo Kanal Taşıyıcılar
CE standardlarına uygun kablo kanalları sessiz çalışma, dayanaklılık, 
sürtünmelere karşı mukavvemet ve kırılmama gibi özellikler sayesin-
de kullanım ömrü çok daha uzun olmaktadır.

Yüksek  kalitede ve yüksek hassasiyet ile çalışan makinalarımızın arkasında kaliteli ekipmanlar gizli.

A/C Servo Motor
CE Normu’na uygun yüksek kaliteli servo motorlar kullanılmaktadır
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Bölgesel Pnömatik Emiş Sistemi
PLC yazılım sayesinde, sadece kesme anındaki bölgedeki pnömatik 
kapaklar açılarak, daha güçlü emiş yapılabilinmektedir. Bu sayede 
optimum emiş sağlanmaktadır.



ProNest, gelişmiş mekanik kesim için tasarlanmış, endüstri lideri bir CAD / 
CAM bilhassa Plazma kesim makinaları için geliştirilmiş yazılımdır ve tüm 
profil kesim ihtiyaçlarınız için tek bir çözüm sunar.

ProNest, imalatçıların ve üreticilerin malzeme tasarrufunu artırmalarına, üret-
kenliği artırmalarına, işletme maliyetlerini düşürmelerine ve en yüksek seviyede 
kesme uzmanlığı sunarak parça kalitesini artırmalarına yardımcı olur.

True Hole®, Rapid Part ™ ve True Bevel ™ dahil olmak üzere Hypertherm Su-
reCut ™ teknolojisine tam desteği olan, kolay kurulum ve optimize edilmiş 
işlem parametreleri içeren tek yazılımdır.

 • Parça tasarımı ve geliştirme

 • 2D - CAD dosyaları oluşturmak ve düzenlemek 

 • Değişken Şekilli Parçalar kütüphanesi

 • CAD / CAM içe aktarma ve dönüştürme

 • CAD dosyalarını içe aktarın (endüstri standardı dosya formatları)

 • Otomatik CAD dosyası düzeltme ve hata bildirimi

 • Otomatik spline / elips düzeltme ve azaltma

 • Birden fazla parçayı tek bir CAD dosyasından ayırma

 • Hızlı, kolay iş kurulumu

 • İnteraktif elle yerleştirme

 • Detaylı raporlama

 • Basitleştirilmiş maliyetlendirme

YAZILIM PROGRAMLARI

ESA S650W 

HYPERTHERM  EDGE CONNECT CNC

KONTROL ÜNİTELERİ 

 • 15 inch Dokunmatik ekran

 • Çeşitli dil seçenekleri

 • Kullanıcı dostu arayüzü

 • Ergonomik tasarım

EDGE Connect, yeni nesil Hypertherm’in endüstri lideri otomatik kontrol sis-
temleridir. 

EDGE Connect, Hypertherm’in yerleşik uzmanlığını OEM özelleştirmesiyle ben-
zersiz bir şekilde bir araya getirir. 

EDGE Connect, birçok yeni yazılım özelliği, gelişmiş donanım ve alan tabanlı 
sistem yapılandırma yetenekleri sunar.

 • Hypertherm’in Phoenix® sürüm 10 CNC yazılımı

 • Microsoft Windows 10 yerleşik işletim sistemi

 • ProNest® CNC otomatik yerleştirme işlem optimizasyonu ile

 • Eşsiz kesme makinesi özelliklerini sağlayan dahili yazılım Programlanabi-
lir Mantık Denetleyici (PLC) ve yazılım tabanlı operatör konsolu

 • Kolay bağlantı ve üstün hareket için EtherCAT makine arayüzü

 • Dokunmatik ekran

 • 50 yıllık deneyim

Her çeşit lazer ve plazma makinesi için mükemmel bir yerleştirme verimliliği 
sağlayan otomatik bir işleme ve programlama yazılımıdır. 

Yazılım, otomatik yükleme / boşaltma sistemleri, palet değiştirme sistemleri, 
hücreler ve FMS sistemlerine bağlı makinelerle başarılı bir şekilde pilotluk 
yapar.

Hangi sistem kullanılırsa kullanılsın, hem programlama hem de işleme işle-
mini basitleştirir ve geliştirir.

 • Otomatik veya manuel parça yerleştirme 

 • Gelişmiş yerleştirme algoritması, malzemenin kullanımını optimi-
ze ederek hurdayı en aza indirir. 

 • Depoda depolanan standart levhalarla ve / veya önceki işlemler-
den elde edilen hurdalarla çalışabilir.

 • Otomatik kesim yolu tespiti

 • Zaman / Maliyet analizleri

 • Fiili kesimden önceki simülasyon Akıllı Parça ithalatçısı / CAD sis-
teminden ihracatçı, DXF, DWG,

 • Parça Çizim modülü, çağrı parçaları, otomatik veya manuel yuva-
lama, işleme, CNC kodları üretir, Sac stok arama vb. Çeşitli giriş / 
çıkış yöntemleri, 

Conventional 
Nesting
Scrap rate %31.7 Scrap rate %22.2

Advance Nesting
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XPR 300 / XPR 170
Hypertherm’in yeni güç ünitesi XPR 300/XPR 170 mekanik plazma kesim 
teknolojisi, şimdiye kadar en önemli ürünü temsil ediyor. Bilhassa daha kalın 
malzemelerde ikincil işlemi azaltır veya ortadan kaldırma özellikleriyle daha 
yüksek kalitede kesimleri çok hızlı yapabilmektedir. Yine diğer HyperTherm 
ürünlerindeki gibi Karbon Çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum sacları farklı 
kalınlıklarda kesebilme özelliğinin yanı sıra, kesim kafasının birkaç dakikada 
(Quick Lock) sayesinde değişebilir, kullanım kolaylığı sağlar, en az operatör 
müdahalesi ve en düşük sarf malzeme masrafı ile benzersiz bir birleşim sağ-
lamaktadır. OptiMix, Core ve VWI Gaz konsolları ile de sorunsuz bir çalışma 
sağlamaktadır. Wifi donanım sayesinde ise çoklu sistem izleme ve servis ko-
laylığı sağlamaktadır. 

PowerMax Serileri
PowerMax oksigazdan üç kat daha yüksek kesme hızları sunar. Endüstriyel 
kesim ve oluk açmalarda tavsiye edilen bu güç ünitesi, 32 mm’ye kadar ka-
lınlıktaki sacları kesme kabiliyetine sahiptir. Ayrıca SmartSense teknolojisi 
sayesinde, sarf malzemelerinin ömrünün dolduğunu algılar ve diğer parçalara 
zarar vermeden torca giden gücü otomatik olarak kapatır.

GÜÇ 
KAYNAĞI

HPR400 XD / HPR800 XD
HyPerformance Hypertherm’in bir diğer yüksek performans ürünü-
dür. Yüksek kesme hızları ve kalınlıkları bir araya getiren 400 / 800 
Amper lik güç ünitesi, karbon çelik, paslanmaz çelik ve aluminyüm 
saclarda üstün ve benzersiz kaliteli kesim sağlamaktadır. Kompleks 
yapıda olan parçaları bile en yüksek kalitede 80 mm kalınlığına kadar 
kesebilmektedir.

Kesim esnasında bilhassa paslanmaz çelik saclarda son derece keskin 
kenarlar ile, parlak yüzeyler ve mükemmel açılar elde edilebilinmek-
tedir. Ayrıca TrueHole teknolojisini de barındırmanın sayesinde, delik 
kalitesi şuana kadar, bütün Plazma teknolojileri de aşmaktadır. 

• Saat’de daha fazla parça kesimi
• En üstdüzeyde üretkenlik
• Uzun sarf malzeme ömrü
• Daha az güçle, daha fazla performans

MaxPro200
MaxPro200 kesim sistemi, yüksek kullanım ve yüksek kapasiteli uy-
gulamalar için tasarlanmıştır. Hava, oksijen veya azot plazma gazıyla 
etkileyici kesim hızlarına, kesim kalitesi ve LongLife® teknolojisiyle 
birlikte uzun sarf malzeme ömrüne sahiptir. Böylece, sarf malzeme 
maliyetinide önemli derecede düşürür. Kullanım kolaylığı sayesinde 
kesme parametreleri tek adımada otomatik olarak ayarlanabilinir ve 
kontrol edilebilir.
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Core™ Konsolu (Standart)
N

2
 HDI™ işlemi plazma gazının içine hava karışı-

mını engelleyerek, daha iyi ve daha parlak kenar 
sonlandırma, kesimlerde sunar.

Ayrıca Siyah sac ve 12 mm’ye kadar paslanmaz 
çelik üzerinde üstün ayar sunmaktadır.

Vented Water Injection 
(VWI) Konsolu (Opsiyonel)
Core Konsolunun becerilerine ek olarak, argon 
gazı destekli işlemlerde delme kalınlığında 10 %’ 
dan fazla artış sağlanmaktadır. Bu konsolda ay-
rıca bir havalandırmalı N

2
 ve H

2
O muhafaza yer 

almaktadır. Bu VWI teknolojisi sayesinde olduk-
ça geliştirilmiş paslanmaz çelik ve aluminyüm 
çözümleri sunulur.

OptiMix™ Konsolu 
(Opsiyonel)
Core ve Vented Water Injection (VWI) beceri-
lerine ek olarak, dünyanın en esnek gas konsol 
ünitesidir. Üç ayrı gaz karışımı (Ar, H

2
 ve N

2
) sa-

yesinde, paslanmaz çelik ve aluminyüm kesim-
lerinde istenilen gaz ile yüksek kaliteli kesimler 
yapılabilinmektedir.

O
2

N
2

Air

Core
Vented Water Injection 

(VWI)
OptiMix

O
2 
/N

2 
/Hava X X X

F
5 
/Ar /H

2
O

2
 - X X

H
2
 - N

2
 – Ar karışımı            - - X

GAZ KONSOLU TRUE HOLE OPSIYONU 

True Hole
Geliştirilmiş TrueHole™ teknolojisi karbon çelik (siyah sac) sac 

kesimlerinde farklı delik boyutları ve malzeme kalınlıklarına göre 

optimize edilmiş, daha önce mümkün olmayan kalitede bir kesim 

yapan kombinasyon şeklidir.

True Hole teknolojisi sayesinde 25 mm’e ye kadar olan Karbon Çe-

lik (siyah sac) kesim esnasındaki, deliklerdeki açıyı ve bozulmaları 

ortadan kaldırır. Bu sayede ikincil işlmeler operatör müdahelesi ne 
gerek kalmadan yapılır veya daha aza indirilir.

XPR300 veya HPR XD güç üniteleri, otomatik gaz konsolu, Pro-
Nest® (Nesting) yazılım, CNC ve torç kafası ile sağlanabilmektedir.

Belirli bir amper malzeme türü, malzeme kalınlığı ve delik boyutu-
nun bağlı aşağıdaki parametrelerin spesifik bir kombinasyonudur.
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Açılı Plazma Kesim (5 - Eksen)

MVD 5 - Eksenli Plazma, açılı kesme ünitesi, çok açılı kesme için özel 
dizayn edilmiştir.

5-Eksen teknolojisi sayesinde tüm açılar 45º’ ye kadar otomatik he-
saplanır ve opertörün girmesi gereken açı değerini otomatik olarak 
oluşturur.

Ayrıca dik ve açısal kesimlerin tek kafa halinde yapılması mümkün-
dür ve yükseklik algılama sensörü sayesinde daha az bakım gereksimi 
sağlanmaktadır.
 • Otomatik açı ayarlama 
 • Zaman tasarrufu – kısa geçiş zamanı
 • Mükemmel açısal kesim ve kontur
 • Üretim maliyetine düşük tutar
 • Cıvata deliği kalitesi sunar

OXY – Oksijen Kesim 

MVD CNC Kontrollü plazma kesim tezgahları aynı zamanda oksijen 
kesim mm kesim imkanı sağlamaktadır. Standart tezgahlarımızda 
oksijen kesim 200 mm kadar yapılabilmekte olup, bu limit özel 
tasarım opsiyonlarıyla arttırılabilmektedir.

Plazma Kesim

MVD Plazma serisi daha güçlü, daha hassas ve daha tutarlı bir kesim 
kalitesi için Hypertherm’in patentli teknolojilerini kullanmaktadır.

Power Pierce: Sıvı soğutmalı muhafaza sayesinde erimiş metal geri 
itilir ve sağlam delme kapasitesi sunar.

LongLife: Alım ve gaz akışını kontrollü azaltır veya artırır.

HyDefinition: Arkı hizalar ve odaklar, üstün kaliteli ve tutarlı kesme 
sağlar.
• Saat başına parça sayısı artar
• Parçabaşına maliyet azalır

KAFA 
OPSİYONLARI

En (W) (mm)

Boy (L) (mm)

Yükseklik (H) (mm)

Hava Giriş Yüks. (H1) (mm)

Hava Giriş Çapı (ID) (mm)

Kartuş Filtre (adet)

Toplam Filtre Alanı (m²)

Filtre Materyali

Fan Kapasitesi (m3 /h)

Filtrasyon Hızı (m3 /m2 /min)

Fan Basınç Kaybı (Pa)

Fan Motor Gücü (kW)

Patlaç Valf (tipi - adet)

Basınçlı Hava İhtiyacı (bar)

Güç Gereksinimi (V ve Hz)

Çalışma Sıcaklığı (o C)

Kabin Basınç Dayanımı (Pa)

MODEL

TEKNİK ÖZELLİKLER

BOYUTLAR

3

60

Bakım Kapağı ve Rampası

NanoBlend FR

2.500

0,69

2.750

3 kW

1 ” - 3

4-6

380V 50Hz

0/80 Kuru Hava

Max. 5000

1.700

2.000

2.100

1.150

Ø200

2500

4

80

NanoBlend FR

4.000

0,83

2.750

5,5 kW

1 ” - 4

4-6

380V 50Hz

0/80 Kuru Hava

Max. 5000

1.700

2.000

2.100

1.150

Ø250

4000

6

120

NanoBlend FR

6.000

0,83

2.750

7,5

1 ” - 6

4-6

380V 50Hz

0/80 Kuru Hava

Max. 5000

2.200

2.000

2.100

1.150

Ø300

6000

8

160

NanoBlend FR

8.000

0,83

2.750

11

1 ” - 8

4-6

380V 50Hz

0/80 Kuru Hava

Max. 5000

2.750

2.100

2.100

1.150

Ø350

 8000

*MVD Makina, bu tabloda yer alan verileri değiştirme hakkını saklı tutar.

LW

Servis Kapağı

Ses İzolasyonlu Fan Kabini

Basınçlı Hava Hızlı BağlantısıKartuş Filtre
Bakım Kapakları

Kontrol Paneli

Kirli Hava
Manifoldu

Plazma kesme uygulamalırında duman, tozun ve emisyonların çıkarılması ve 
filtrelenmesi için Filtre gerekmektedir. Plazma operatörleri için daha iyi ve 
daha güvenli bir çalışma ortamı yaratır.

Özel belirlenmiş ölçüleri sayesinde tek parça halinde sevk edile bilinmektedir.

Bu sayede tüm aksesuarlar üzerinde ve önceden ayarları yapılmış şekilde 
sevk edile bilinmektedir.

Filtre üzerindeki kartuşlar DIN EN 60335-2-69 standartlarına göre M sınıfı 

0,4 – 2 μ mikron arası tozlarda 92,9 %’a varan filtre verimliliğine sahiptir.

Ortalama filtre ömrü 20.000 çalışma saatidir. Toz kovası, Fan, Kartuş Filtre, 
Patlaç Valf ve Hava tüpü, Kumanda panosu, Ses izolasyonlu fan kabini ba-
sınçlı hava regülatörü ve entegre kıvılcım tutucu mevcuttur. 

 • Kompakt kolay taşınabilir

 • Kolay bakım hızlı kartuş değişimi

 • Sessiz < 70 db (A)

FİLTRELEME 
SİSTEMLERİ
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