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Oslavte s námi 20 let
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Nejnovější typ CNC pálicího
stroje do nejtěžších provozů
VÝROČNÍ AKČNÍ SLEVY na:
• nové stroje
• preventivní kontroly
• pozáruční servis
•m
 odernizaci strojů

Navštivte největší stálé předváděcí centrum
termického dělení v České republice
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Navštivte největší předváděcí
centrum termického dělení v ČR

VYUŽIJTE
VÝROČNÍ
AKČNÍ SLEVY
n na nové stroje
Na požádání vám zpracujeme cenovou nabídku.

n na preventivní kontroly

Všechny zájemce srdečně zveme k návštěvě největšího stálého centra termického dělení v ČR v prostorách vývojového
oddělení společnosti Vanad 2000, a. s.

V

Centru termického dělení kovů
si můžete prohlédnout a budou
vám předvedeny technologické možnosti CNC pálicích strojů. V současné
době je v prostorách centra instalováno 8 stálých CNC strojů zastupujících všechny tři metody termického
dělení – autogenní, plazmové a laserové pro standardní formáty plechu.
Smyslem centra je pomoci zájemcům s výběrem nejvhodnějšího CNC
stroje, příslušenství a technologie.

Poradíme jak řešit vaše aktuální problémy z praxe, ať už řežete autogenem, plazmou či laserem. Proškolíme vaše zaměstnance na obsluhu
CNC pálicích strojů či programů pro
přípravu dat.

Rezervujte si termín
s dostatečným předstihem
na vanad@vanad.com

Speciální nabídka preventivních kontrol – na opravy zjištěné během preventivní kontroly poskytujeme slevu
na práci technika. Na náhradní díl
vyměněný během preventivní kontroly poskytujeme také slevu z prodejní ceny tohoto dílu.

n na pozáruční servis
Speciální nabídka pro pozáruční
servis – sleva na práci technika a sleva
na náhradní díl vyměněný během
servisního zásahu.

n na modernizaci strojů
Při přestavbách strojů poskytujeme
slevu na modernizaci stroje a poradíme vám s přestavbou pálicího pracoviště jiných značek a dodavatelů.

vanad@vanad.com
tel. 592 400 412

VANAD
slaví dvacetiny

V

letošním roce slavíme 20 let své
existence. 20 let vývoje, výroby
a inovací špičkových CNC pálicích
strojů. Za tuto dobu jsme vyrobili
a dodali pálicí stroj nebo kompletní
pálicí pracoviště více než jedenácti
stům spokojeným zákazníkům v tuzemsku i zahraničí. Toto významné
výročí nám umožňuje být hrdými
na to, že patříme k předním světovým dodavatelům v oboru, vyrábíme
výjimečné a kvalitní výrobky a naplňujeme naše firemní vize a hodnoty.
Těší nás, že můžeme s Vámi, našimi
partnery spolupracovat a dál rozvíjet naše společné úspěchy.
Aktuální informace o oslavách sledujte v našich newsletterech nebo
v novinkách na vanad.com.

Nový CNC stroj Vanad Bluester
Ke stroji je možno dodat jakékoli
z našich přídavných zařízení.

PŘEDNOSTI STROJE:

Vanad YouTube kanál:
http://www.youtube.com/
watch?v=Q49vrcIUCKs

• Oboustranný pohon podélného
pojezdu
• Vyšší nosnost ramene stroje – možnost použití 10 hořáků
Novinku jsme představili na výstavě Schweissen & Schneiden 2013
v Essenu. Jedná se o CNC stroj portálové konstrukce, který byl navržen pro nejnáročnější provozy
v souladu s požadavky zákazníků.
CNC pálicí stroj Vanad Bluester představuje technologickou špičku mezi
zařízeními pro termické dělení. Uplatnění najde při zpracování největších
formátů plechů s použitím plazmové
i autogenní technologie, včetně
automatického úkosování.

• Polohovatelný dotykový panel
21,5“ s technologickou klávesnicí
pro snadnější ovládání
• Vysoká přesnost polohování i po
dlouhodobém provozu
• Síla děleného materiálu až do
400 mm
• Vynikající dynamické vlastnosti
stroje
• Eliminace neproduktivních časů
při provozu
• Výkonný, provozně stabilní, uživatelsky přívětivý CNC systém B&R

Chcete vědět víc?
Sjednejte si termín pro předvedení stroje
na e-mailu vanad@vanad.com
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