Już wkrótce...
Oprogramowanie następnej generacji
Nowy standard tego, co już teraz stanowi najbardziej
zaawansowany na świecie system produkcji
konstrukcji stalowych.

Nowe funkcje i możliwości pozwalają wykonywać
więcej zadań, znacznie szybciej i z jeszcze większą
łatwością, dzięki czemu PythonX może być dla
Twojej fabryki niezastąpionym elementem
składowym, zwiększającym wydajność oraz
stwarzającym nowe źródło zysków.
•

Intuicyjny ekran dotykowy

•

Wizualizacja i obrót części w 3D

•

Symulacja ruchu palnika

•

Oszacowanie czasu trwania cyklu

•

Wyświetlanie kolejki produkcyjnej

•

Monitoring materiałów eksploatacyjnych

•

Składanie raportów z produkcji

•

Regularnie dodawane języki operatora

Siedziba PythonX:
Burlington Automation
63 Innovation Drive
Hamilton, ON
Kanada L9H 7L8
Bezpłatna infolinia: 1-833-PYTHONX
Tel.: +1 905 689-7771
Faks: +1 905 689-7773
info@pythonx.com
www.PythonX.com

The Lincoln Electric Company
22800 Saint Claire Avenue
Cleveland, OH 44117-1199 USA
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WYZNACZANIE GLOBALNYCH
STANDARDÓW
ZAUTOMATYZOWANEGO SYSTEMU
PRODUKCJI STALI KONSTRUKCYJNEJ
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ZAUTOMATYZOWANY SYSTEM PRODUKCJI ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH NA ŚWIECIE
PythonX® firmy Lincoln Electric to zautomatyzowany system cięcia
plazmowego belek i numer 1 na świecie w produkcji elementów
konstrukcyjnych. Na całym świecie zaufało mu już wielu użytkowników
końcowych, u których zainstalowaliśmy już ponad 300 maszyn.
Wszechstronne i kompletne rozwiązanie automatyzujące operacje przetwarzania
w Twoim zakładzie produkcyjnym, zapewniające jednocześnie zwiększoną
produktywność, niezrównaną jakość cięcia, przewidywalną i spójną wydajność
oraz wyjątkową prostotę obsługi. PythonX kontynuuje rozwój i dostarczanie
innowacyjnych rozwiązań, które wspomagają twoją firmę tam, gdzie liczy się to
najbardziej: w wynikach finansowych.

Usprawnienie drogi do bardziej wydajnej produkcji
Dla branży wytwarzającej konstrukcje stalowe
wydajność to kluczowa zaleta. Do obsługi systemu
PythonX wymagany jest tylko jeden operator i
zero programowania. PythonX wykonuje tą samą
pracę co kilka tradycyjnych maszyn, ale potrzebuje
tylko ułamka powierzchni, którą by one zajmowały.
Przenoszenie materiałów jest zminimalizowane,
co oznacza również bezpieczniejsze środowisko
pracy. PythonX to gwarancja wykonania kompletnie
gotowych elementów PO NAJNIŻSZYCH KOSZTACH
ZA TONĘ, czego nie ma Twoja konkurencja ze starą
technologią.”

Prosty w użyciu

Zaprojektowany z myślą o prostocie obsługi,
system PythonX sam programuje wszystkie
cięcia, odczytując pliki DSTV z oprogramowania
do modelowania 3D, takiego jak Tekla i SDS-II...
Wystarczą trzy proste kroki:
1. Załaduj na podajnik element do
przetworzenia.
2. Otwórz plik części na panelu sterowniczym.
3. Naciśnij Start.

Zrób to dobrze za pierwszym razem i za każdym
razem

PythonX zapewnia bezdyskusyjnie najlepszą w swojej
klasie jakość i dokładność cięcia. Jeśli rysunek oraz
element do obrobienia są poprawne, wystąpi o wiele
mniej błędów produkcyjnych niż w przypadku produkcji
tradycyjnej lub manualnej, co gwarantuje stałą jakość
produktu przy minimalnej obróbce końcowej.

13 otworów na śruby
3 rowki
3 osłony

ILE CZASU TRWA

Przycinanie środnika
Oznaczenie elementu –
9 znaków

WYPRODUKOWANIE

Cięcie/przycinanie na ukos

TAKIEJ BELKI W

Wrąb w kołnierzu

TWOIM ZAKŁADZIE?

2 cięcia powierzchniowe
na kołnierzu
4 oznaczenia układu

Tylko 4 minuty i 26 sekund z PythonX
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