Corte de esqueleto
Módulo opcional ProNest® 2015
Benefícios:
• Maior rapidez e facilidade no manuseio de materiais
• Melhor segurança no trabalho
Use o Corte de esqueleto para fazer cortes dedicados
em uma lâmina, facilitando a remoção do material
do esqueleto da mesa quando o trabalho estiver completo.
Os cortes de esqueleto são adicionados automaticamente;
é possível editar as linhas para atender suas necessidades
e definir outros parâmetros que melhor funcionam com seu
trabalho. As linhas de esqueleto podem ser cortadas antes
ou depois do corte das peças.

Veja o que as pessoas estão dizendo sobre o Corte de esqueleto:
“O manuseio do material do esqueleto tomava muito tempo
do nosso ciclo de produção, exigindo dedicar tempo com
cortes de tocha manuais e com a remoção do material.
Adquirimos o módulo do Corte de esqueleto para resolver
esse problema. O ProNest corta automaticamente o material
do esqueleto em pedaços fáceis de remover, ajustados
para caber em nosso receptáculo de lixo. Com isso,
diminui‑se o tempo de descarregamento em 15 a 30 minutos
por chapa. Considerando nossa produção anual de 4.000 chapas,
a economia de mão‑de‑obra, sozinha, foi significativa
(25 a 50 jornadas semanais por ano).”
– Mark Nind, Whale Tankers

Visite nosso website www.hypertherm.com/CAM ou entre
em contato com seu parceiro de confiança para solicitar
uma versão de avaliação gratuita.

Hypertherm e ProNest são marcas comerciais da Hypertherm Inc. e podem
estar registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todas as demais
marcas comerciais constituem propriedade de seus respectivos donos.
Um dos principais valores de longa data da Hypertherm é seu foco na
minimização do nosso impacto ambiental. Isso é essencial para o nosso
sucesso e para o sucesso dos nossos clientes. Esforçamo-nos constantemente
para ser melhores administradores do meio ambiente; damos
extrema importância a esse processo.
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