
Egy-, két-, vagy háromdimenziós vízsugaras 
vágás és robot applikációk

Egydimenziós vágás
Az egy dimenziós rendszerek leginkább a hálós 
felületű anyagok vágására használhatók. Az 
alapanyag egy futószalagon jut el nagy sebes-
séggel a portálhoz, ami számos vágófejjel van 
ellátva. A vágófejek közötti távolság határozza 
meg az alapanyagcsíkok szélességét. Mivel 
ezek a rendszerek gyakran több műszakos ter-
melésben használatosak, a gyors vágási sebes-
ség és a termelési folyamat megbízhatósága 
rendkívül fontos tényezők.

Kétdimenziós vágás
A legelterjedtebb rendszer a 2D vágóasztal 
(lásd a képet a következő oldalon). Bonyolult 
körvonalak vágásához a vágófejet egy központi 
CNC vezérlőrendszer irányítja az x és y ten-
gely mentén. A z tengely (magasság) gyakran 
szintén beállítható. Ez azért szükséges mert 
az optimális vágási eredményhez a vágófejet 
nagyon közel kell helyezni az alapanyaghoz. Ez 
a rendszer ideális megoldás a különböző alap-
anyagokból készült különböző munkadarabok 
gyors legyártására.

Az 5 tengelyes rendszer lehetővé teszi a vágó-
fej megdöntését, és így szögben, illetve kónu-
szosan is lehet vele vágni. Perforáló rendsze-
rek szintén kaphatók csövek megmunkálására.

A  fő rendszerjellemzők a magas vágási sebes-
ség és nagy számú alkatrész egyidejű vágása 
– ezek a rendszerek több vágófejjel is felsze-
relhetők a gyártási folyamat meggyorsítása ér-
dekében. Tükör- illetve fordított vágás szintén 
lehetséges ezekkel a 2D rendszerekkel, melyek 
többféle méretben kaphatók.

A vízsugaras vágási technológia univerzális felhasználhatósága miatt 
széleskörűenalkalmazhatókülönbözővágásokra.Ennekköszönhetőena
vízsugaras vágórendszerek is sok változatban kaphatók:

1Dvágórendszerekhálósfelületűanyagokvágására 
  2D vágórendszerek lapok vágására 
  3D robot rendszerek komplex 3D-s vágásokra 
  További egyéni megoldások



A háromdimenziós vágás  
robot applikációi

Különösen az autóiparban és a gépészetben 
fordulnak elő komplex feladatok, melyeket 
kizárólag háromdimenziós vágórendszerrel 
lehet végrehajtani. Ezekhez a feladatokhoz 
a vágófejet egy robotkarra szereljük, mely a 
háromdimenziós munkadarab vágására vagy 
perforációjára alkalmas.

A robotrendszerek gyakran forgó munkapad-
dal vannak ellátva, melyek lehetővé teszik a 
rendszer gyorsabb feltöltését vagy a mun-
kadarabok eltávolítását, miközben a rendszer 
párhuzamosan vágja a munkadarabokat a 
vágóegységben. Alkalmazási területei:

Abrazív vágás

Titánium, alumínium és rozsdamentes acél 
motoralkatrészek; turbinák; márvány és egyéb 
díszitőkövek

Tiszta vízsugaras vágás

Szőnyegek, ajtóbetétek, ütközők, szerelvényfa-
lak, kesztyűtartók és egyéb belső autóalkatré-
szek vágására.

KMT – A Vízsugaras  
vágás lelke

Cégünk viszonteladóként és integrátorként 
működik együtt a több, mint negyven éves 
tapasztalattal és szakértelemmel rendelkező 
KMT Waterjet vállalattal. Így tudjuk biztosítani 
a megrendelőink egyedi igényeinek megfelelő 
berendezéseket és szolgáltatásokat.


