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Maşina este destinatăMaşina este destinată
 cu flacără oxig

între 5- 150 mm
 cu flacără oxig

între 5- 150 mm
 cu plasmă a ta cu plasmă a ta

 oţeluri refrac oţeluri refrac
 oţeluri inoxid oţeluri inoxid
 materiale ne materiale ne

Procesul de tăiere es
comandă numerică 
configuraţii relativ simp

Procesul de tăiere es
comandă numerică 
configuraţii relativ simp
Prin monitorizarea pe
suprafeţe tăiate de c
prelucrări ulterioare, p

Prin monitorizarea pe
suprafeţe tăiate de c
prelucrări ulterioare, p
Croirea prin programe
de material, deşeurile 
Croirea prin programe
de material, deşeurile 
  

Maşina este conceput
funcţie de necesităţile 
Maşina este conceput
funcţie de necesităţile 
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 la performanţe 
mai mic decât p
 la performanţe 

mai mic decât p

 

 fiabilitate ridicat fiabilitate ridicat

  
 industria constr industria constr
 industria constr industria constr
 construcţii nava construcţii nava
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Maşina de tăiere termică cu
Sudură şi Încercări de Ma

Centru

Tel. 02
MMaaşşiinnăă  ddee  ttăăiieerree  tteerrmmiiccăă  ccuu  ccoommaannddăă  nnuummeerriiccăă  
Descrier
 tăierii termice:  tăierii termice: 
az a tablelor din oţel nealiat cu grosimi 
 
az a tablelor din oţel nealiat cu grosimi 
 

blelor din: blelor din: 
tare înalt aliate, tare înalt aliate, 
abile cu grosimi între 1- 30 mm, abile cu grosimi între 1- 30 mm, 
feroase (Al, Cu,) cu grosimi între 1-30 mm. feroase (Al, Cu,) cu grosimi între 1-30 mm. 
te controlat prin intermediul sistemului de 
cu 53 de programe pentru piese cu 
le. 

te controlat prin intermediul sistemului de 
cu 53 de programe pentru piese cu 
le. 
rmanentă a procesului de tăiere se obţin 
alitate superioară, care nu mai necesită 

recizia pieselor tăiate fiind de ±0,6 mm/ m. 

rmanentă a procesului de tăiere se obţin 
alitate superioară, care nu mai necesită 

recizia pieselor tăiate fiind de ±0,6 mm/ m. 
 speciale conduce la reducerea pierderilor 
fiind minime. 
 speciale conduce la reducerea pierderilor 
fiind minime. 
Aspecte inovativ

ă din module tipizate care pot forma o gamă variată de maşini, în 
concrete ale beneficiarilor,  
ă din module tipizate care pot forma o gamă variată de maşini, în 
concrete ale beneficiarilor,  

similare, preţul unei astfel de maşini executate în ţară este cu 20% 
reţul unei maşini achiziţionate din import 
similare, preţul unei astfel de maşini executate în ţară este cu 20% 
reţul unei maşini achiziţionate din import 
ă şi întreţinere uşoară a echipamentelor. ă şi întreţinere uşoară a echipamentelor. 
Domenii de aplicar
Aspecte economice
ucţiilor de maşini ucţiilor de maşini 
ucţiilor metalice ucţiilor metalice 
le. le. 

 comandă numerică este realizată de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în 
teriale - ISIM Timişoara 

Informaţii suplimentare 
l de Transfer Tehnologic în Sudură CENTA - ISIM 

300222 Timişoara, Bv. Mihai Viteazul nr. 30 
56 200 222 Fax. 0256 492 797 E-mail: centa@isim.ro 

www.isim.ro/centa  
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