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Ievads 

• 2010 - Dibināts 

• Armands Sakne - Dibinātājs 

• 2010 - Hypertherm Europe OEM partneris 

• 2011 - HPR sistēmu servisa sertifikācija 

• 2012 - Pirmā POWER-KUT sistēma ar HPRXD 

• 2015 - Pirmais eksporta darījums 

• 2017 - XPR sistēmu servisa sertifikācija 

• 2018 - Pirmā POWER-KUT sistēma ar XPR 
 

Uzņēmuma vārdā pateicos par izrādīto interesi IPT plazmas griešanas sistēmās. 

 

IPT (Industrial Production Technologies) ir ģimenes uzņēmums. Jau divās paaudzēs metālapstrāde ir 

mūsu ģimenes tradīcija. Daudzu gadu pieredze un zināšanas ļauj mums palīdzēt Jums saprast, kāds 

aprīkojums ir nepieciešams, lai varētu veiksmīgi strādāt tēraudu griešanas biznesā.  

 

Par lielāko mūsu priekšrocību uzskatām, spēju ātri adoptēties izmaiņām, jaunu un inovatīvu risinājumu 

integrāciju mūsu plazmas griešanas sistēmās. Mēs piedāvājam tikai pasaules labākās tehnoloģijas. 

 

Gādajam, lai mūsu ražotās iekārtas Jums labi kalpotu un veicinātu peļņu. Izkopt un uzturēt abpusēju 

lojalitāti un sasniegt izcilus rezultātus - mūsu pamatmērķis. Ceram uz ilgstošu sadarbību! 

 

Vēlot visu to labāko,  

 

Armands Sakne 

 

   



IPT  “NAVI-KUT” ir kompakta, modulāra tipa plazmas griešanas iekārta, iekārtas konstrukcija 

paredzēta agresīviem darba apstākļiem lielās slodzēs, ar iespēju uzstādīt papildu darba stacijas. 

Kopumā nodrošinot stabilu iekārtas darbību ilgā laikā periodā.  

IPT “NAVI-KUT” plazmas griešanas iekārta ir aprīkot ar  Hypertherm SureCut™ tehnoloģiskajiem 

risinājumiem. Labi piemērota Powermax, MAXPRO200 un XPR300 plazmas agregātiem. 

IPT “NAVI-KUT” paredzēta dažādu termiskās griešanas projektu realizācijai, iekārtas šasija ir 

nostiprināta pie  darba galda un kustas pa sliežu ceļiem, ir iespējams uzstādīt papildu skābekļa 

degvielas griezējus (propāna degļi). Lai nodrošinātu augstu iekārtas precizitāti  “NAVI-KUT” 

komplektācijā tiek izmantotas jau pārbaudītas automatizācijas un mehanizācijas komponentes.  

“NAVI-KUT” iekārtas ražošanas process atbilst ES direktīvām un CE drošības standartiem, kā arī 

ISO termiskās griešanas klasifikatoram. Iekārtas komplektācijā tiek izmantoti jaunākie Hypertherm 

tehnoloģiskie risinājumi:  

• Strāvas avoti Hypertherm  

• Darba procesu sagatavošana, izklājumu veidošanas programma Hypertherm ProNest™  

• Ciparu vadības sistēma Hypertherm Edge Connect™  

• Elektrogāzu loka augstuma kontroles sistēma Sensor™ (THC)  

• CNC operētāja sistēma Hypertherm Phoenix 

• Oriģinālās nolietojuma un servisa daļas no Hypertherm 

IPT “NAVI-KUT” X ass kustību nodrošina lineārās piedziņas sliedes.  

Pēc pasūtītāja pieprasījuma “NAVI-KUT” var tikt aprīkota ar  “ROBO-KUT” moduli (ļauj veikt 

griezumus pēc iepriekš ieprogrammēta leņķa). “POWER-KUT" pieļauj papildus plazmas un propāna 

degļu uzstādīšanu. 

SVARĪGI: 

Kopš 2010.gada IPT ir vienīgais oficiālais Hypertherm sertificētais iekārtu (OEM) ražotājs, 

XPR300 plazmas agregātu sistēmu uzstādīšanas un apkalpošanas apmācību saņēmušais 

uzņēmums visā Baltijā.  

NAVI-KUT 
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Plazma vs lāzers 

NAVI-KUT ISO Termiskās griešanas standarts 
Lāzera griešanas kvalitātes 

nodrošinājums 

XPR X-Definition*  2+ 95% 

HPRXD Hy-Definition ** 3+ 80% 

MAXPRO200 4+ 50% 

POWERMAX 4+ 30% 

ISO 9013: 2017 nosaka produktu ģeometrisko specifikāciju un kvalitātes pielaides, termisko 

griezumu klasifikāciju, kas reglamentē oksigenēšanas liesmu griešanu, plazmas griešanu un 

lāzera griešanu. Tas ir piemērojams plazmas griezumiem no 0,5 mm līdz 150 mm un lāzera 

griezumiem no 0,5 mm līdz 32 mm. 

 

ISO 9013:2017 termiskās griešanas kvalitātes diapazoni: 

 

> 1 2 3 4 5 >  

Lāzera griešanas kvalitāte – Diapazons 2 

*  XPR – ISO Standarts 2 ar jaunām nolietojuma daļām plazmas procesiem 80A un 130A. Oglekļa 

tēraudiem līdz 10mm biezumā. 

** HPRXD – Jaunas nolietojuma detaļas plazmas procesam 130A. Oglekļa tēraudiem līdz 10mm 

biezumā. 
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Garantijas programmas 

NAVI-KUT Garantijas termiņs gados Servisa atbalsta sistēma 
Klientu atbalsta 

programma 

HPRXD Hy-Definition 5 IPT LOG  PLP 

XPR X-Definition* 2* Standarta PLP 

MAXPRO200 2 Standarta PLP 

POWERMAX 2 Standarta PLP 

IPT LOG – NAVI-KUT iekārtas servisa un apkalpošanas tīkla pieslēguma uzraudzība notiek 

sadarbībā ar Hypertherm aprīkotu internta pieslēguma moduli, lai varētu veikt attālinātu iekārtas 

uzraudzību tiešsaistes režīmā. * XPR sistēmām drīzumā pieejams. 

 

Standarta -  NAVI-KUT iekārtas bez attālinātas iekārtu tiešsaistes uzraudzības sistēmas. 

 

PLP – Plazma Lojalitātes Programma ir klineta lojalitātes programma kuras pamatā pastāv 

abpusēja uzticība starp iekārtas īpašnieku un IPT. Programma ietver lojāju nolietojuma, servisa 

un citu pakalpojumu iegādi tikai no IPT. Apmaiņā saņot papildus pagarinātos garantijas 

nosacījumus un preces, atkarībā no kopējā preču iegādes apjoma viena kalendārā gada laikā. 

Tas var būt speciālas atlaides vai bonusa servisa un nolietijumam daļas.   

 

Ņemot vērā iekārtas specifiku, nepieciešamās nolietojuma un servisa detaļas, kas tai 

nepieciešamas un kuras netiek ražotas uzņēmumā IPT, un pakļautas dabiskam nolietojumam, 

nav iekļautas garantijā: 

 

• Griešanas materiāls 

• Detaļas metāla pēcapstrādei 

• Nolietojuma detaļas 

• Gaisa filtri un dzesēšanas škidrumi  

 

Izmantojot nolietojuma detaļas vai citus darbarīkus, kuri nav saskaņoti ar uzņēmumu IPT, tiek 

zaudēta garantija. Iekārtām ar IPT LOG sistēmu ir jābūt nodrošinātam nepārtrauktam intereneta 

pieslēgumam. Nesankcionēta interneta pieslēguma pārtraukšana var tik uzskatīta par pamatu 

pārtraukt PLP programmu un garantijas termiņa zaudēšanu.  

  

Servisa apkopes garantijas periodā nodrošina speciāli apmācīti inženieri no uzņēmuma IPT OU 

Latvijas filāle. Ieteicams lietot oriģinālās Hypertherm® nolietojuma detaļas un IPT rezerves daļas, 

lai saglabātu iekārtas veiktspēju un samazinātu fizisko nolietojumu.  
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Tehniskā specifikācija NAVI-KUT 

Gāze  Apraksts Spiedieni 

XPR300 CORE O2 (skābeklis) 99.5% tīrs, sauss, bez eļļas 7.5 bar ± 0.4 bar 

 XPR300 CORE N2 (slāpeklis) 99.99% tīrs, sauss, bez eļļas 7.5 bar ± 0.4 bar 

XPR300 CORE  Air (gaiss) 
tīrs, sauss, eļļas koncentrācija atbilstoši 8573-1: 2010 

klase 1.4.2 
7.5 bar ± 0.4 bar 

XPR300 VWI Ar (argons) 99.99% tīrs, bez eļļas 7.5 bar ± 0.4 bar 

XPR300 VWI H20 (ūdens) 

XPR300 OPTIMIX H2 99.98% tīrs, bez eļļas 7.5 bar ± 0.4 bar 

Apstrādes biezumi mm 

Materiāla veidi 

Oglekļa tērauds CORE Oglekļa tērauds, (O2) process 45 

 Oglekļa tērauds  VWI un OPTIMIX ar (Ar) atbalstu  50 

Nerūsējošais tērauds 38 

Alumīnijs 38 

Maksimāli pieļaujamie biezumi, starts 

no loksnes malas 

Oglekļa tērauds 80 

Nerūsējošais tērauds 75 

Alumīnijs 50 

Prasības elektro pieslēgumam 

Prasības gāzu pieslēgumam XPR300 Core, VWI, OPTIMIX  

Pārstrādes jaudas XPR300 Core, VWI, OPTIMIX  

7 

Nossaukums Elektrības pieslēgums (kW) 

Rekomndējemā 

pieslēguma jauda 

(A) 

Spriegums 

(V) 

Iekārtas modelis NAVI-KUT 5 25 400 

Plazmas sistēmas agregātas 

HPR130XD 19,5 160 

400 XPR300 63,0 250 

HPR400XD 80,0 400 

Gaisa filtra stacija Min.- 7.5 64 400 

Saspiestā gaisa kompresors 7 25 400 



Iekārtas gabarīti 

NAV15 (attēlā) 

Darba galds 1500x3000 

H = 2667 

L = 4665 
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NAVI-KUT iekārtas iespējas 

IPT “NAVI-KUT” piedāvā sekojošas iespējas un priekšrocības:  
  
• Iekārta paredzēta darbam agresīvā vidē un augstas slodzes darba apstākļiem 

• Mono bloka, modulāra šasija ar motorizēto piedziņu pa X asi helikālu piedziņu 

• Y ass ar helikālo, slīpzobu piedziņu 

• Z-ass Hypertherm Sensor™ degļa augstuma kontroles sistēma 

• Servo motori, reduktori un gultņi no Heavy-Duty sērijas  

• Kompakts izmērs, viegli pārvietojama  

• Hypertherm plazmas sistēmas POWERMAX, MAXPRO200, Hy-Definition HPR un X-Definiton 

XPR  

• Automātiskās gāzes konsoles sistēmas Hypertherm 

• Neliela izmēra degļa galvas turētājs 

• Lāzera punkts darba lokšņu pozicionēšanai atbilstoši iestatītai darba programmai 

• CNC vadība Hypertherm Edge Connect™ vai Micro Edge (uzstādīta uz iekārtas šasijas)  

• 19-collu ultraskaņas skārienjūtīgais ekrāns  

• Darba uzdevumu sagatavošanas programnodrošinājums Hypertherm ProNest ™ 

• Brīvās kustības paātrinājums 30000 мм / min 

• Elektrosadales skapja autonomā dzesēšanas sistēma 

• Opcija: 5-robotizēts „Robo-Kut”  manipulators (slīpu malu griešana, detaļu sagatavošana 

metināšanai) 

• Opcija: Skābekļa degvielas griešanas degļi 
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ROBO-KUT 5 asu robotizētā griešana 

Metināšanai paredzēto detāļu sagatvošana ar griezumiem zem leņķa. Ar True Bevel® 

tehnoloģiju iespējami urbumu diametri attiecībā 1:0,5 jeb viens materiāla biezums pret uz pusi 

mazāku urbuma diametru. Iespējams lielākajai daļai materiālu biezumu. 

• +/-45 griezuma leņķi A, V, K, X, augša & apakša-Y slīpa griezuma veidi 

• Robotizēta tipa mehanizētā piedziņa ar planetārajiem reduktoriem. Pieļauj momentālu reakciju uz 

elektrogāza loka izmaiņām, lai nodrošinātu precīzu leņķiskumu 

• Robota korpuss izgatavots no viengabala alumīnija bloka sagataves bez metinājumiem vai kniedējuma 

• Slēgta tipa korpuss, nepieļauj netīrumu nokļūšanu mehānismos visa mūža garumā 

• Magnētiskais turētājs avārijas vai degļa triecinu situācijām 

• Hypertherm leņķa sistēmas vadības Interface®, leņķa sistēmas vadības Post Processor®, un True Bevel® 

programnodrošinājuma moduļi 

• 100% noslodze 

• Ar patentu aizsargāta kalibrēšanas sistēma 

• Bosch Rexroth elektrogāzu augstuma kontroles lifts (THC) 

IPT „ROBO-KUT” MONTUOTOJAS (LT) iekārta 
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NAVI-KUT izstrāde un ražošana 

Projektēšana 

Ražošana 

Uzstādīšana, palaišana 

un apmācības 

 

• NAVI-Kut ir Latvijā izstrādāta IPT pirmās paaudzes 

monobloka šasija 

• Projektēšanā tiek izmantota licenzēta Solidworks 

programamtūra 

• Navi-Kut ir radīta kā unificēta šasija ar plāšām 

pielietošanas iespējām 

 

• Monobloka šasija tiek izgatvota no 355. markas tērauda 

• Šasijas komponentes tiek apstrādātas un sagatavotas ar 

augstas precizitātes darba galdiem 

• Cinka grunts un pulverkrāsas pārklājums 

• Iekārtas izstrādē un ražošanā piedālās ap 20 Latvijas 

uzņēmumu 

• Šasijas nolietojuma termiņš nav zināms 

 

• Iekārtas uzstādīšanas procesu nodrošina 

speciālist ar vismaz 25 gadu pieredzi nestandarta 

iekārtu ražošanā 

• IPT iekārtu palaišana un nodošana notiek 

atbilstoši Hypertherm noteiktajiem 

starptautiskajiem kvalitātes kritērijiem 

• Personāla apmācības un sagatvošana pilnas 

slodzes darbam ar iekārtu notiek vienas darba 

dienas laikā 

• IPT nodrošina visu iekārtas komponenšu 

garantijas, servisa un dignosikas pakalpojumus 11 



NAVI-KUT šasijas tehniskie risinājumi 

KOLLMORGEN AKD servopiedziņa  
Vadības protokols 

• EtherCAT 

KOLLMORGEN AC servo motori – AKM 
• Nelieli gabarīti  

• Paaugstināts griezes moments – augsta izturība 

• Plašs ātrumu diapazons 

• Paaugstināta izturība slodzēs  

GUDEL helikālā piedziņa 
 
• Precizitātes standarts - Q7 

• Zobu solis - 1.5 

• Zobu tips – helikālais 

• Materiāls - tērauds  

• Segmenta posma garums - 1000mm 

Automātiskās ektrogāzu loka 

augstuma kontroles sistēma 
 

• Speciāli izstrādāts un integrētas ar HyperthermCNC, 

augstuma kontorles sitēmu Sensor ™ (THC) augstas ražības 

sistēma Rapid-Part atbalstam. 

• Servo motorizētā piedziņa 

• True Hole® 

• Rapid Part™ 

• Brīvās kustības ātrums – 15 200 mm/min 

• Magnētiskais degļa turētājs – 15 kg. 
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Monobloka šasija 

Helikālā piedziņa 

Viegli tīrāma darba galdu sistēma 

 

• Komapkata izmēra 

• Kustīgā šasija ir nostirpināta pie darba galda korpusa 

• Šasijas ģeometrija nemainās iekārtas mūža laikā 

• Duāla sinfronizēta X ass piedziņa 

 

• Y ass helikālā piedziņa 

• Augstas kvalitātes gala produkta 

    griezuma virsmas kvalitāte  

 

• Viegli noņemami lameļu rāmji 

• Ērta piekļuve darba galda tīrīšanai 

NAVI-KUT šasijas tehniskie risinājumi 

Šasija ir izgatavota tā, lai izturētu ilgtošas slodzes ilgā laika periodā. 

Šasijas augšējā daļa ir no kopā sametināta cauruļu paneļa. 
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Apraksts 
Теhnoloģija SureCut™ palīdz 

maksimizēt produktivitāti, izmantojot 

iegūto apstrādes pieredzi, un ietver 

strāvas agregātu plazmas griešanas 

sistēmām un ūdens strūklas sūkņiem, kā 

arī CNC ierīcēm un programmatūras 

ASTP. 

Теhnoloģija True Hole Теhnoloģija True Bevel Теhnoloģija Rapid Part 

Pielieto uzkrāto apstrādes 

pieredzi, lai automātiski 

nodrošinātu skrūvju caurumu 

griešanu 

Automātiski piemēro pareizu 

leņķi un samazina 

nepieciešamo izmēģinājumu 

skaitu un kļūdas 

Palielina saražoto  

detaļu skaitu stundā, 

samazinot detaļu piegriešanas 

cikla laiku 
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• Optimizēto griešanas parametru procesu automātiska pielietošana, kas ļauj vienkāršot 

griešanas procesu un samazināt operatora iejaukšanās nepieciešamību 

• Viegla uzstādīšana paaugstina darba efektivitāti 

• Ir piekļuve attālinātās palīdzības funkcijai Remote Help un problēmu novēršanai, lai samazinātu 

potenciālās dīkstāves laiku 

• Strādā ar dažādām griešanas tehnoloģijām 

SureCut tehnoloģijas priekšrocības 
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Теhnoloģija True Hole piedāvā īpašu parametru kombināciju, kas ir saistīta ar noteiktu strāvas 

stiprumu, dažādiem materiālu veidiem, materiālu biezumiem un caurumu lielumiem: 

 

• Тehnoloģiskās gāzes tipu 

• Gāzes plūsmu 

• Strāvas stiprumu 

• Dedzināšanas metodiku  

• Ievades un izvades veidu 

• Dažādu ātrumu dažādos caurumu veidošanas segmentos  

• Loka apstāšanās ir sinhronizēta ar griezēja kustību 

Pilnīga detaļu integrācija 

Тehnoloģija True Hole 

Skrūvju urbumu kvalitāte tiek nodrošināta automātiski bez 

operatora iejaukšanās. 

Ieguvumi 

Ļauj izmantot plazmas griešanu uzdevumiem, kas iepriekš tika 

veikti, izmantojot tikai lāzeru. 

Praktiski novērsta caurumu urbumu izmēru atšķiršanās. 

Samazināta liekšanās iespējamība un urbumu robežu novirzes. 

Augsta skrūvju urbumu kvalitāte. 

Apraksts 

Patentētā griešanas tehnoloģija True Hole nodrošina 

ievērojami augstākas kvalitātes urbumu veikšanu oglekļa 

tērauda virsmās. Тehnoloģija True Hole ļauj iegūt augstas 

kvalitātes skrūvju urbumus, sistēmai darbojoties praktiski 

automātiski, bez operatora iesaistes. 
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• 1 mēģinājums 

• True Bevel izmantošana 

• Pieņemama detaļu kvalitāte un gatavība 

laišanai ražošanā 

Ar tehnoloģiju True Bevel 

Тehnoloģija True Bevel 

Gatavā izstrādājuma iegūšanas laika samazinājums 

pateicoties jau iepriekš sagatvotiem rupnieciskajiem 

iestatījumiem 

Ieguvumi 

Liela mēroga datu bāze ar viesiem nepieciešajamiem 

parametriem, lai viektu populārākos griezumus zem leņķa. 

Nodrošina standarta  A, V un Y tipa griezumus oglekļa 

tēraudam. 

Apraksts 

Теhnoloģija True Bevel™ nodrošina īpašas oglekļa tērauda 

griešanas funkcijas. Šī tehnoloģija ļauj izvairīties no izlases 

veida plazmas griešanas parametru uzstādīšanas atkarībā 

no griešanas leņķa. Tehnoloģija ir testēta rūpnīcā un ir viegli 

pielāgojama. True Bevel nodrošina ātru jaunu uzdevumu 

iestatīšanu, kā arī darba rezultāta precizitāti un stabilitāti. 

• 3 mēģinājumi 

• Izmantojot esošo metodi, jauna uzdevuma 

iestatīšana aizņēma vairāk kā 1h. 

• Nepieņemam kvalitāte. Atkārtota mēģinājuma 

nepieciešamība. 

Bez tehnoloģijas True Bevel 
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• Rapid Part ™ paaugstina produktivitāti līdz pat 100 %. 

• Intuitīva sistēma,darbojas bez operatora iejakšanos. Tie izmantota pārvietošanās kustību 

optimizācija atbilstoši katram iespējamam izvēlētam materiāla biezumam. Procesi ir ieprogramēti 

CNC vadības sistēmā. 

Ar tehnoloģiju Rapid Part 

Тehnoloģija Rapid Part 

Apraksts 

Palielina saražoto  

detaļu skaitu stundā, samazinot 

detaļu piegriešanas cikla laiku. 



XPR300 ISO 9010 2+ 

JAUNUMS!  

 

Hypertherm® XPR300 plazmas spēka agregāts: 
  

• Maksimālā griešanas jauda: 300A 

• Patēriņš pie 100% noslodzes 400 C: 63kW 

• Darbības cikls @ 400 C: 100% @300A, 400V, 3-PH 

• Urbumu leņķiskuma kvalitāte līdz 12 mm melnā tērauda materiālam pēc ISO9013 kategorijas: 2 

• Cilindrisku urbumu griešanas precizitāte ar plazmu: +/- 0,3 mm 

• Svars: 680 kg 

 

• Gāzu maisījumu konsoles: 

• Plazmas gāzes CORE gāzes stacija: Gaiss, O2, N2, 

• Plazmas gāzes VWI gāzes stacija: Gaiss, O2, N2, Ar, F5, H35, H20 

• Plazmas gāzes Optimix gāzes stacija: Gaiss, O2, N2, Ar, F5, H35, H20, H 

 

• Gāzu darba spiedieni: 7,5 bar +/-0.4bar 

• Melnā tērauda griešanas jauda: CORE: 45 mm, VWI un Optimix 50mm (Argona atbalsts) 

• Melnā tērauda griešanas jauda (griešana no malas/maksimalais biezums): 80 mm 

• Atbalsta True Hole® un True Bevel® tehnoloģijas: > 25 mm 

• Neatkarīga dzesēšanas sistēma nodrošina nepārtrauktu darbu 

• Marķēšana uz metāla virsmas 

• Sertifikāts: ISO 9001:2000 vai līdzīgs 

Pirmā X-Definition plazmas sistēma pasaulē. 
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IHT M 4000 FIT+ Skābekļa degvielas sistēma 

IHT Augstuma kontroles un aizdedzes sistēma 
 

• Integrēta skābeļa degvielas sistēma  

• Loka aizdedze, augstuma izmaiņas un lifts – viss vienā sistēmā 

• Atpakaļliesmas novēršana 

• Integrācija Hyperthem Edge Connect ciparu vadības sistēmā 

• Lokālā tīkla pieslēgums 

• Modulāra tipa uzbūve 

• Augstākās kvalitātēs komponentes 

 

Pielietojums 
 

• Griešanas biezumi līdz 300mm (standarts >200m, >300mm speciāls 

iekārtas dizains). 

• Vairāku degļu saslēgums 

• 100 мм ar aktīvo augstuma kontroli, 300 мм ar aizsardzību pret 

šķidrā metāla notecējumiem  
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Programnodrošinājums 

PRONEST LTS CAD/CAM  

Minimālās sistēmas prasības 
  

• Windows 7, Windows 8, 8.1, Windows 10, vai jaunākas (32 bit or 64-bit) 

• Microsoft Excel* 

• Dators 

• 1.3 GHz procesors vai jaudīgāks (3 GHz rekomendācija) 

• ProNest 64-bit 8 GB RAM (16 GB rekomendācija) 

• ProNesy 32-bit 4 GB RAM (8 GB rekomendācija) 

• VGA krāsu displejs 256 krāsa un ar 1024 x 768 izsķirtspēju 

• 2 GB brīva vieta uz cietā diska 
 

 

 

 

• *Standarta cenu piedāvājumā iekļautā Pronest plazmas sistēmas pakotne: 

* Microsoft Excel 2007 vai arī jaunāka versija griešanas parematru rediģēšanai ProNest (.xls). Ja Microsoft Excel nav piejams, 

var izmantot analogas sistēmas ar Macros atbalstu. 

  

• Bāzes modulis ar advancēto post-procesuālo datu bāzi un 

TrueHole atbalstu 

• Automātizētā izklājuma modulis ar Inteligence Choise – 

advancēts ģeometrisko figūru izklāšana algoritms 

• Kolīzijas novēršanas kopā ar Rapid Part atbalstu 

• Skeletona atgriezuma utilizācija 
 

• Par papildus moduļiem jautāt pārdošanas speciālistam. 
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Filtra stacijas OPF-P TAMA 

tehniskā specifikācija 

Filtra gabarīti  (mm) 2250 x1450 h=3653 

Nominālā caurlaidība [Nm3/h]  6600-8800 

Filtru laukums [m2]  168  

Filtru lementi  Cilindriski  (Klase M)  

Filtru elemntu skaits 8-16 

Filtra lementu gabarīti Ø325 H=660  

Filtru elementu materiāls  Celuloze ar nanopārklājumu 130 gr/m2  

Maks. Darba spiediens [Па]  5000  

Darba apstākļu temperatūra - 10°C līdz +40°C  

Gaisa patēriņs  (l/min pie 5,5 bar)  360  

Vārstu skaits  8-16 

Elektrovārstu tips Ø1''- 24V DC  

Saspiestā gaisa rezervuāru spiediens [bar]  5.5  

Prasības gaisa pieslēgumam  

(ISO klase 2.4.1 8573-1:2000)  
Ø1/2''  

Pieļaujainas darba speidiena kritums  (Pa)  1700Pa - 1800Pa  

Ventilatora darba spriegums 
400 V 3 fāzes + zeme 50Hz  

Start: Delta-Star  

Motora jauda  7,5-15 kW 

Elektromotora klase IE 3  

Efektivitāte 

• Iebūvēts liesmas ķērājs 

• Ērta putekļu savākšana 

• Latvijā jau vairāk kā 10 gadus 

 

 

Papildaprīkojumā iespējama klusinātāja 

uzstādīšana 
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Saspiestā gaisa kompresors 

Stabila gaisa ražošana 

• Ražots ES 

 

Visas IPT iekārtas tiek aprīkotas ar Airpol 

kompresoriem 

Ražotājs  PPS AIRPOL SP. z.o.o., Poland 

Modelis  AIRPOL KT 7  

Tips  Eļļas  

Gaisa padeve, ja maksimālais spiediens 8 bar  1.13 m3/min  

Gaisa padeve, ja maksimālais spiediens 10 bar  0.95 m3/min  

Gaisa padeve, ja maksimālais spiediens 13 bar  0.78 m3/min  

Gaisa padeve, ja maksimālais spiediens 15 bar  0.58 m3/min  

Elektromotora jauda  7,5 kW  

Spriegums  400 V / 60 Hz  

Drošinātājs  25 A  

Vadības pults  
Mikroprocesora vadība                                                                                                        

AIRPOL Power Control  

Pievads  Siksnas  

Prasības pret atdzesējamo gaisus   1200 m3/h  

Rasas punkts   +3 C  

Gaisa kvalitāte   ISO 8573.1 2.4.2  

Trokšņu līmenis  72 dB A  

Darba telpas temperatūra (min/max)  +5 / +45 °C  

Saspiestā gaisa temperatūra  Par 10°C augstāka kā apkārtējā vidē  

Pievads  G 3/4“  

Resīveris  500L  

Gabarīti (LxWxH)  1922x 660 x 1450 mm  

Svars  370 kg  
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Standarta šasijas komplektācija 

NAVI-KUT Šasija: Parametri 

Monobloka šasija ar iebūvētu ventilācijas galdu Jā 

Griešanas degļu skaist 1 

Sliežu ceļs 4000 mm 

Darba virsmas platums NAV20 1500 mm 

Helikāla zobstieņu piedziņa X un Y assīm Jā 

Kābeļu lente Jā 

Avaŗijas pogas 3 

Gala slēdži Induktīvie 

Lāzera punkts Jā 

Induktīvā servo datoru elektroskapja dzesēšana ar ciparu vadības termostatu Jā 

Vadības pults, piestiprināts pie darba galda Jā 

Galvenais sadales elektrības sakpis Jā 

CNC: Parametri 

Edge Connect – Hypertherm Jā 

Datora operetāj sistēma Windows 10 

Mašinas operatora sistēma Phoenix 10 

Ultraskaņas ekrāns 19 collas 

Atmiņas cietais disks SSD 

Tehnoloģiskā platforma SURE-KUT ar iebūvēt  TRUE-HOLE procesu un viena 

veida detaļu izklājumu ģenerēšanu rokas režīmā. 
Jā 

Instrukciju bibliotēka Jā 

Sagatavju bibliotēka Jā 

Attālinātais pieslēgums Jā 

Interneta pieslēgums Wifi / LAN  

Plazmas sistēmas pieslēguma protokols CAN 

Agregātu vadības protokols EtherCat 



Finanšu piedāvājums 

Nr. Apraksts Izcenojums 

1 NAVI-KUT Šasija - 

2 Filtrs OPF-P - 

3 Hypertherm XPR300 CORE - 

4 Pneimatika/Gaiss - 

5 Pronest 2019 - 

6 Transporta pakalpojumi* Iekļauts 

7 Uzstādīšana Iekļauts  

8 Personāla apmācības  Iekļauts  

9 Garantija 24 mēnēši  Iekļauts  

  Pavisam kopā bez PVN - 
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Finanšu piedāvājums 
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