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Amprentă la sol
Greutate (rezervor gol)

41,5” x 39,5”
(1.054 mm x 1.004 mm)
550 lb (250 kg)

SPECIFICAȚII PENTRU MODELUL STANDARD
WWW.PROTOMAX.RO

DIMENSIUNILE ECHIPAMENTULUI

Sarcină maxim material

50 lbs/sq ft
(24,4 kg/sq m)

Curent electric

230-240 VAC,
monofazic, 30 A,
50/60 Hz
100 in/min (2.540
mm/min)

Înălțime (cu capac
închis)

56,5” (1.435 mm)

Turaţie

Înălțime (cu capac
deschis)

73,0” (1.854 mm)

Precizie de poziționare
liniară

±0,005”
(±0,127 mm)

Repetabilitate

±0,003”
(±0,076 mm)

750 lb (340 kg)

ZONĂ EXTERIOARĂ DE LUCRU
WWW.PROTOMAX.RO
1

Cursa axa Z

1

Dimensiunile mesei

DESPRE OMAX

12,0” x 12,0”
(304 mm x 304 mm)
1,0” (25 mm)
14,5” x 15,25”
(368 mm x
393 mm)

Putere pompă

5 CP (3,7 kW)

Presiune de ieșire

30.000 psi (2.068 bar)

Orificiu și debit2

0,008” / 0,25 gpm
(0,2 mm / 0,95 lpm)
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Cursa de tăiere X-Y

DESCRIEREA POMPEI

WWW.PROTOMAX.RO

Greutate de operare
(cu apă în rezervor)

OMAX este furnizorul de soluții globale pentru sisteme avansate de tăiere abrazivă cu jet de apă. Pachetul nostru de software
intuitiv Intelli-MAX simplifică programare și reduce durata de configurare crescând productivitatea. Inginerii OMAX continuă să
inoveze tehnologii pentru prelucrarea abrazivă cu jet de apă începând cu designul demonstrat al pompelor de generația a 4-a
până la sisteme de angrenare de ultimă oră la precizie de microni. Având cea mai mare rețea de asistență pentru
echipamentele abrazive cu jet de apă, OMAX continuă să dezvolte viitorul acestor echipamente.
Pentru a afla cum poate echipamentul ProtoMAX să funcționeze în atelierul sau școala dvs., sunați-ne sau vizitați pagina noastră de internet chiar azi.

OPȚIUNI DE PREȚ PROTOMAX
Folosiți prețurile incluse ca ofertă în scopul stabilirii bugetului. 5

START: SISTEM STANDARD
SISTEMUL STANDARD conține sistemul abraziv cu jet de apă ProtoMAX complet, cu masă, pompă, laptop cu
software preinstalat și tot ce aveți nevoie pentru a începe tăierea abrazivă cu jet de apă după instalarea inițială.
DESCRIERE

CANTITATE

PREȚ

Masă de tăiere pentru sistem abraziv cu jet de apă ProtoMAX

1

Inclus(ă)

Pompă cu angrenare directă ProtoMAX 30.000 psi 5 CP

1

Inclus(ă)

Ansamblu duză (corp duză, tub amestecare, filtru final și orificiu rubin)

1

Inclus(ă)

Laptop cu software Intelli-MAX Proto preinstalat

1

Inclus(ă)

Exemplare nelimitate de software

1

Inclus(ă)

Actualiză gratuite de software pe viață

1

Inclus(ă)

Abraziv granat ProtoMAX (găleată de 25 kg)

1

Inclus(ă)

1 an garanție

1

Inclus(ă)

Livrare în Statele Unite (cost suplimentar pentru Hawai și Alaska)

1

Inclus(ă)

TOTAL

3

€ 24.600

5

ADĂUGAȚI CONSUMABILE ȘI ACCESSORII: PACHET UPGRADE
PACHETUL UPGRADE constă din SISTEMUL STANDARD, la care se adaugă consumabile suplimentare, precum tuburi
de amestecare, orificii rubin și filtre. Acest pachet dispune de un rezervor cu filtru pentru apa uzată 4, care ajută la filtrarea
granatului în exces și a altor reziduuri din apa din rezervor. Este inclus și Setul pentru Pulverizarea Apei, care ajută la
păstrarea curățeniei în interiorul zonei de tăiere și este practic pentru curățarea pieselor tăiate.
DESCRIERE

CANTITATE

PREȚ

SISTEM STANDARD

1

Inclus(ă)

Set piese de schimb sistem (caneluri rezervor, tuburi de amestecare, filtre pentru duze și
orificii rubin)

1

Inclus(ă)

Rezervor de filtrare apă uzată (DWFT)4

1

Inclus(ă)

Set pulverizare apă (duză și furtun de pulverizare)

1

Inclus(ă)

TOTAL

3

€ 26.265

5

REZERVE DE GRANAT: PACHET POWER USER
Deveniți POWER USER dispunând de o cantitate suplimentară de granat la preț de pachet cu Sistemul Standard cu
Pachet upgrade pentru a tăia încontinuu, ore în șir.
DESCRIERE

CANTITATE

PREȚ

SISTEM STANDARD

1

Inclus(ă)

PACHET UPGRADE

1

Inclus(ă)

Abraziv granat ProtoMAX (găleată de 25 kg)

6 @ 67,50 USD

Inclus(ă)

TOTAL

€ 26.335

1 Accesoriile opționale pot reduce cursa de tăiere.
2 Dimensiuni maxime recomandate pentru orificiu. Dimensiunile mai mici au un debit mai mic corespunzător.
3 Fără taxe. Se aplică o tacă locală de vânzări cu excepția cazurilor în care se demonstrează scutirea de taxă.
4 Rezervorul de filtrare a apei uzate (DWFT) necesită o alimentare separată de 120 V c.a..
5 Prețurile se pot schimba fără o notificare prealabilă. Contactați ROMAX cu
privire la ultimele prețuri valabile.
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Specificaţiile se pot schimba fără o notificare
prealabilă.
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Fabricat în S.U.A.
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ROMAX Waterjet S.R.L.
Str. Turnu Măgurele 270D, sect. 4
București, 041713, România
TEL +40 722.584.77
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