www.koenigstahI.pl

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom naszych K lientów, oferujemy kompleksowe usługi cięcia prostego oraz
pod kątem rur, profili oraz prętów ciągnionych i walcowanych.
Dzięki nowoczesnym urządzeniom działającym w naszym parku maszynowym, realizujemy cięcia według Państwa
oczekiwań. Wykonujemy ciecia jednostkowe i seryjne. Nasze maszyny pozwalają na precyzyjne ciecie materiału
z dokładnością -0/+2 mm 1 (tolerancja ciętego kąta -0,5 °I+0,5 °).
Najnowsze inwestycje w automatyczne linie z piłami do cięcia stali firmy MESA gwarantują pełną powtarzalność wymiarów
oraz zapewniają najwyższą jakość cięcia. Maszyny posiadają opatentowany system kątowego cięcia w zakresie od 30 ° do
135 ° . Minimalny kąt cięcia wynosi 30 ° .
Rozwiązania zastosowane w urządzeniach zapewniają wysoką jakość ciętych krawędzi, co pozwala wyeliminować
dodatkowe procesy takie jak szlifowanie i gratowanie. Korzystanie z innowacyjnych urządzeń oraz wsparcie wykwalifikowanej
kadry specjalistów umożliwia nam świadczenie usługi na najwyższym poziomie po konkurencyjnych cenach.
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Tolerancje mierzone dla pojedynczych sztuk zgodnie z uwzględnieniem rozszerzalności cieplnej materiału równej 0,012 mm/1 m długości
na każdy 1 ° różnicy w temperaturach pomiaru. Profile i rury z tolerancją -0/+2 mm tniemy wyłącznie na specjalne zlecenie Klienta
(standardowa tolerancja długości to -0/+3 mm)
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φ > 508 mm minimalna długość odcinka to 100 mm

Tolerancje podane w ww. tabeli nie obowiązują w przypadku cięcia do transportu.
1 Szczegółowe informacje dotyczące tolerancji cięcia znajdą Państwo w tabeli: WARUNKI TECHNICZNE
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Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 KC

