
Lantek Expert Cut Oxyfuel / Plazma 

 

Lantek Expert Cut sac metal kesme makinelerinin (oxy-cut, plazma, lazer, su 

jeti) programlanmasını otomatikleştirmek için özel olarak tasarlanmış bir CAD / 
CAM sistemidir. Bu tür makinelerin hem imalatçıları hem de kullanıcıları ile 
yakın işbirliği içinde 20 yıllık bir deneyimin ürünüdür. Makine teknolojisini 
müşterilerin programlama ve yönetim ihtiyaçlarıyla mükemmel bir biçimde 
birleştirir. 

Lantek Expert Cut kullanıcıların sadece sistemin gösterdiği adımları 

izlemesinin yeterli olacağı bir tasarıma sahiptir. 

  

  

Üretkenlik 

 İşleme gezgini, her bir alet için seçeneklerin seçilmesini en üst düzeye taşır. 

 Birden çok parçanın otomatik işlenmesi için algoritma. 

 Aynı anda birkaç makine için geliştirilmiş yerleştirme. 

Otomasyon 

 Programlayıcı için destek: ön yerleştirme, ürün ağacı yoluyla yerleştirme, maksimum hesaplama süresi. 

 Birkaç bağlı işlemi tanımlayıp kaydeder ve tek bir tıklama ile yürütür: yerleştirme, formatların seçimi, kalınlık 
ve malzemeler, işleme oluşturma, raporların yazdırılması, vs. 

Ölçülebilirlik 

 Parametrik parçaların yönetimini ve kişiselleştirilmiş verilerin otomatik işlenmesini iyileştirmek için toplu 
üretkenliği ve kalite güvencesini arttırır. 

Makineyle entegrasyon 

 Kombine kesim makinelerinin "frezeleme" işlevselliğinin ve esneklik ile üretkenliği artıran yeni delik açma 
optimizasyon teknolojisinin dahil edilmesi. 

 

Oxy-Fuel/Plazma Teknolojisi 

Lantek Expert Cut mikro bağlantı, açılı kesim, köşe dönüşü, köprü gibi teknolojik öğelerin kullanımına olanak 

sağlar. 

Expert çeşitli tiplerde kafa/torç yönetimini ve bunlar arasındaki tüm değişiklikleri mükemmel şekilde yapar. 

Diğer önemli özellikleri şunlardır: 

 Çoklu torç. 

 Toz, zımba, mürekkep püskürtme, delme, vb. ile markalama. 

 Sürekli kesme. 

 Vs. 
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Teknik özellikler 

 Tüm işlevler bir aradadır. Lantek Expert’in tüm işlevleri tek bir program içinde bütünleştirilmiştir, böylece 

parça tasarlama, düzenleme, yerleştirme, kesme (otomatik veya manuel), CNC kodu oluşturma (otomatik 
veya manuel), sac metal stoğuna bakma vb. gibi işlevler tek program üzerinden, program değiştirmeden 
kullanılabilir. 

 

 Üretim yönetimi. Süreçler. Lantek Expert otomatik süreçler yardımıyla üretim yönetimi sistemlerine (ERP) 

bağlanmaya hazırdır. 

 Ekip çalışması. İster bağımsız bir verimlilik hücresi olarak isterse bir ağ sisteminin parçası olarak çalışacak 
şekilde kullanılabilir. 

 Parça yönetimi ve açık veri tabanıyla sac stoğu. Tüm parça bilgileri malzeme, kalınlık, tarih, müşteri, vb. gibi 
alanlara göre sınıflandırıldıkları için kullanıcıların gerekli parçaları ve sacları kolayca bulabileceği bir şekilde 
organize edilen veri tabanlarında saklanır. Sistem tarafından otomatik olarak üretilen ıskarta diğer sac 
metaller gibi sac envanterinde saklanır ve gelecekteki işlerde kullanılabilir. 

 Geniş parametrik parça kütüphanesi. 

 

 Gerçek zaman ve maliyet hesaplaması. Lantek Expert herhangi bir parçayı ve de tüm levhayı kesme 

zamanını ve maliyetini hesaplar. Bu hesaplama patlatma sayısını, kesme uzunluğunu, markalama 
uzunluğunu, malzeme maliyetini, makinenin saatlik çalışma oranını, kullanılan yardımcı malzeme 
maliyetlerini dikkate alır ve makinenin teknolojik verilerine dayanır. 

 2D tasarım. Lantek Expert gelişmiş geometri ve düzenleme işlevlerine sahiptir. 

 Akıllı parça Importer/Exporter. Piyasada bulunan en önemli CAD sistemleriyle uyumludur: DXF, DWG, 
IGES, vb. 

 Lantek Expert HVAC, DUCT parçalarının açılmış ve 3D tasarımlarını hesaplayan opsiyonel bir modüle de 
sahiptir. 

 

 



Otomatik Yerleştirme 

Mükemmel esneklik ve maksimum performanslı manuel ve otomatik yerleştirme. 

Kopyalama, taşıma, döndürme, hizalama, vb. gibi güçlü manuel yerleştirme işlevleriyle birlikte otomatik ve yarı 
otomatik yerleştirme işlevlerinin mükemmel kombinasyonu. 

Lantek Expert’in otomatik yerleştirme işlevi parçaları levha üstüne mümkün olan en iyi şekilde yerleştirir. 

Lantek Expert ıskartalar üstünde de yerleştirme yapabilir. Tıpkı levhalar için olduğu gibi, ıskartalar için de 

kenarlık tanımlanabilir. 

 

 

  

Teknoloji 

Lantek Expert Cut farklı iç ve dış kontur tipleri için giriş çıkışların tipini ve değerini yapılandırmaya ve yönetmeye 

olanak verir. 

Mikro bağlantı ve ön kesimle birlikte, ortak kesim değişik parçalar arasında veya aynı iki parça arasında 
yapılabilir. 

Tasarımdaki ve işlemedeki hataları algılar. 

Lantek Expert Cut her tür makine için otomatik giriş-çıkış, manuel ve otomatik kesme, kesim kopyalama, 

özelleştirilmiş makine yapılandırması ve her makine için ayrı postprocessor özelliklerine sahiptir. 


