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SKJÆREMASKINEN – OVERSIKT 
RESATO

Maskin og løsning, installasjon og opplæring, service 
og support 

• Resato produserer alt selv i Nederland: 
 • Skjærebord og CNC.
 • Sandbehandling og pumpe.
 • Kundetilpassede løsninger.
• Ved kjøp av en Resato maskin vil iTec stå for montering og 

opplæring.
• iTec vil sørge for at maskinen er tilkoblet TeamViewer for 

rask tilgang til support. Via TeamViewer kan vi enkelt bistå 
operatør med feilsøking på maskinen, og eventuelt videre 
hjelp og veiledning.

• iTec vil sørge for at dere alltid mottar tilbud om oppdateringer 
og siste nytt innen hardware og programvare.

Beskrivelse Data

Repetisjonsnøyaktighet +/- 0,050mm ved 20°C

Posisjoneringsnøyaktighet +/- 0,050mm ved 20°C

Maks slaglengde – løftestasjon 220mm

Maks akselerasjon 500mm/s²

Maks vekt på bordet 1.000kg/m²

Min avstand mellom to hoder 350mm

Nettilkobling 3x400V 50Hz
1x230V 50Hz

Vanntilførsel 20l/min

Plateformater Maskinen kan leveres i de 
fleste formater



SKJÆREMASKINEN – KONSTRUKSJON
RESATO

Direktedrevet lineære motorer garanterer: 

• Bedre skjæreprosess og repetisjonsnøyaktighet av skjære-
hodets posisjon, sammenlignet med tradisjonelle mekaniske 
løsninger med tannstang og drev. 

• Vedlikeholdsfritt kontaktløst system.
• Bredt spekter av skjærehastighet og forflytningshastighet, 

justerbart fra svært lav til svært høy hastighet.
• Rask respons, som betyr at skjærehastigheten også̊ raskt 

kan endres (spesielt viktig ved skjæring i 2.5D).

Uttak for vann og luft

På den ene siden av maskinens fremkant er det montert en  
trommel (6m slange) for uttak av vann, mens det på den andre 
siden av maskinens fremkant er montert en trommel med uttak 
for luft. Dette gjør det enkelt for operatør å rengjøre deler etter 
skjæring. 

Skjærebordet omfatter en presisjonslaget stålkonstruksjon med 
lineære direktedrevne motorer på hovedaksene: 
På begge sider og på portalen.
Hastighetsområde: 1 til 30,000mm/min. 

Denne konstruksjonen, og bruken av disse komponentene, gjør 
at posisjoneringsnøyaktigheten og repetisjonsnøyaktigheten vil 
være på ± 0,05mm (ved 20°C) på maskinens totale arbeidsflate.

Føringer og løftestasjoner er hensiktsmessig beskyttet mot vann 
og sand gjennom belgen og beskyttende rustfrie stålplater. 

Adr.: Hegdalveien 80, N-3261Larvik | Tlf.:  95 800 700 | e-mail: itec@itec.as | Web: www.itec.as                                                   |   3



4   |   iTec AS

SKJÆREMASKINEN – SKJÆREBORDET
RESATO

Skjærebordet

• Selve bordet som materialet legges på, kan løftes ut for  
vedlikehold. 

• Denne delen kommer i seksjoner, tilpasset den aktuelle 
maskinen.

• Skjærerammer monteres i en plastikktank (Plastic Catcher), 
som er sterkere enn rustfritt stål.

• Enkelt å feste vinkler for referansepunkter.

Spesifikasjoner

• Maks vekt 1000kg/m2.

«Plastic catcher»

• Skjærerammene, med ribber, senkes ned i en plastikk-
tank som også fungerer som oppsamler for sand og  
restmaterialer. 

• Denne løsningen bidrar også til å redusere støyen som kom-
mer fra selve skjæreprosessen. 

Spesifikasjoner

• Produsert i HDPE plastikk. 
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CNC STYRING OG BRUK
RESATO

CNC styring 

CNC-styringen er frittstående og kan plasseres etter eget ønske. 
Styringen bruker Windows og kobles opp til deres eget nettverk. 

En 17” touch-skjerm med brukervennlig programvare gjør bruken 
for operatør enkel. Programvaren har enkle og intuitive menyer, 
med rask tilgang til hovedmenyen. All kontroll av pumpen styres 
herfra.

I tillegg kan også følgende funksjoner styres: 

• Valg av skjærehode (dersom maskinen har flere). 
• Justering av sandtilførsel under skjæring.
• Justering av skjærehastighet under skjæring. 
• Styring av pumpen, sette trykk m.m. 
• Justering av pumpen under skjæring.
• Manuell kjøring av alle akser.
• Simulering av skjæreprosessen.
• Stopp- og startfunksjon, under skjæring.
• Forflytte maskinen tilbake, i skjæreprosessen.
• Oversikt over bruk av forbruksdeler.

Job Manager

Valg av jobber og endring prioritet. Opptil 9 jobber kan   
programmeres og maskinen kan da ubemannet skjære disse 
fortløpende. 

Fleksibilitet

Får du et hasteoppdrag som må prioriteres er det enkelt å  
avbryte en påstartet skjæreprosess, og starte opp igjen på et  
senere tidspunkt.

Ubemannet produksjon

Automatisk kontroll av pumpe og alle skjæreparametere gjør at 
maskinen kan benyttes uten en operatør til stede. Etter siste kutt 
vil maskinen automatisk gå i «stand-by» modus, med minimalt 
strømforbruk.

Sikkerhet

Optisk barriere rundt maskinen sikrer at ingen kan komme i berø-
ring av maskinen under skjæring. Nødstoppbrytere finnes både 
på pumpen og på CNC-styringen.
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LØFTESTASJON MED FUGEHODE
RESATO

Skjærehode VJW C-80 2.5D

Skjærehodet har et «long-life» miksekammer med kun to  
forbruksdeler.
Raskt og enkelt bytte av forbruksdeler.

Høytrykksfilter for vann

Filteret er plassert bak på løftestasjonen, filtrerer vannet før 
skjærehodet, som sikrer lengre levetid. 

Elektronisk sandfremføring

Et meget nøyaktig system som ved hjelp av vakuum sørger for 
presis tilførsel av sand. Dette medfører lavere forbruk enn andre 
systemer (opptil 20% lavere). 

Beskrivelse Data

Løftestasjonens bevegelse 
(Z-akse) 250mm

Maks vinkel 55°

Nøyaktighet +/- 0,1mm

Rotasjon av skjærehode +/- 360°

Laserpeker Montert på løftestasjon
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LØFTESTASJON MED STANDARD SKJÆREHODE
RESATO

Skjærehode VJW C-80

Skjærehodet har et «long-life» miksekammer med kun to  
forbruksdeler.
Raskt og enkelt bytte av forbruksdeler.

Høytrykksfilter for vann

Filteret er plassert bak på løftestasjonen, filtrerer vannet før 
skjærehodet, som sikrer lengre levetid. 

Elektronisk sandfremføring

Et meget nøyaktig system som ved hjelp av vakuum sørger for 
presis tilførsel av sand. Dette medfører lavere forbruk enn andre 
systemer (opptil 20% lavere). 

Beskrivelse Data

Løftestasjonens bevegelse 
(Z-akse) 250mm

Posisjonerings nøyaktighet +/- 0.05mm

Nøyaktighet +/- 0,1°

Bevegelse høydesensor 110mm

Laserpeker Montert på løftestasjon
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LØFTESTASJON MED STANDARD SKJÆREHODE
RESATO

Høydekontroll

• Nøyaktighet 0,05mm.
• Måler skjærehøyde hvert 3. sekund, oppdatert høyde innen 

10msek. 

Oppgradere til fugeskjæring eller et ekstra skjærehode 
på et senere tidspunkt? 

Resato bruker samme skjærehode til alle sine maskiner, som be-
tyr at ved en eventuell oppgradering til fugeskjæring, kan samme 
skjærehode benyttes videre. Dette betyr igjen større fleksibilitet 
og lavere kostnader!             
MERK! En reduksjon i skjærebredde på 500mm vil påfølge.

Ønskes det på et senere tidspunkt et ekstra skjærehode så kan 
en ekstra løftestasjon enkelt monteres på portalen. 

Opsjoner til skjærehode:

• InkJet merkesystem (se bilde under). 
• Bormaskin for porøse materialer.
• Laserpeker, for å enklere identifisere startpunkt.
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PUMPEN PJ 4-4000 
RESATO

Teknisk info

• Lavere energikostnader: 20 % (30kW). 
• Lavere vedlikeholdskostnader: kun 25L oljetank. 
• Lavere kostnader til reservedeler: > 1000 timer.
• Lavere støynivå: < 72 dBa.

Tekniske data

• Maks arbeidstrykk: 4.000bar. 
• Kontrollerbar: 250-4.000bar.
• Keramiske stempler.
• Kapasitet 3,8 L/min.
• Vann- eller luftavkjøling.
• Maskindiagnosesystem. 
• Enkel å vedlikeholde.
• Vedlikeholdsstøtte via internett.

Hovedkomponenter

• Vannforsyning: minimum 2-5bar. Trykket blir forsterket med 
en integrert trykkpumpe. To filter på henholdsvis 10 og  
1 micron er installert. 

• Hydraulisk system: Elektrisk pumpe på 30kW med et  
makstrykk på 200bar. Elektronisk styrt med sikkerhetsventil. 

• Oljereservoar: 25L oljetank med nivå- og temperatursensor. 
• Akkumulator: Minimerer trykkvariasjoner og reduserer  

slitasje på høytrykkslanger. 
• PLC-styring: Optimaliserer pumpe under drift. 
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Resato ABR-CS

Oppsamleren kan gi sand til opptil 3 maskiner samtidig. Den 
kan enkelt påfylles mens skjæremaskinen er i drift. Kapasitet 
2.000kg, alternativt 750kg og 300kg. 

Denne enheten sørger for at skjærehodet alltid har sand under 
skjæring, ved lavt nivå vil operatør få beskjed på skjermen. Hvis 
maskinen går tom for sand vil maskinen stoppe.

Resato RS3

I skjærebordet er det flere dyser som sørger for at sanden  
i bordet sirkulerer. Samtidig er det flere munnstykker som suger 
til seg blandingen av sand og vann. Denne miksen går igjennom 
et filter før det sendes til selve enheten. Alt samles i en stor sekk 
som enkelt kan byttes. Her vil vannet renne av og bli ført tilbake til 
skjærebordet. Hele prosessen startes fra CNC-styringen. 

SANDBEHANDLING
RESATO
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IGEMS PROGRAMVARE
RESATO

Igems programvare for vannskjæring (CAD/CAM) 

• Rask og enkel bruk!
• Rask og logisk flyt: 
 • Import av skjærejobber.
 • Tildeler type materiale og tykkelse.
 • Rask og effektiv nesting.
• Import av DXF, DWG format og step filer for bruk med 2.5D hode.
• Support fra iTecs serviceavdeling.
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CNC PROGRAMVARE
RESATO

CNC Programvare

Meget intuitiv og enkel CNC-styring som enkelt lar operatøren 
holde oversikt over skjærejobber og status på pumpe/slitedeler. 
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CUSTOMER CARE
RESATO

Customer Care

Resato har utviklet et meget brukervennlig program for fjernhjelp. 

Resato har også utviklet en rekke videoer slik at du enkelt kan utføre vedlikehold på egenhånd.
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MULIGHETER
RESATO

En Resato maskin, levert av iTec, gir muligheter for 
fremtiden: 

• Modulbasert, kan enkelt endres:
 • Ekstra løftestasjon kan enkelt ettermonteres dersom  
    behovet skulle endres.
   Maskinen kan også utstyres med en InkJet merker.   
    Denne kan monteres på samme løftestasjon som rett  
   skjærehode.
 • Bormaskin kan monteres (forboring av porøse plater).
 • Er maskinen levert med rett skjærehode kan den  
   enkelt oppgraderes til skjærehode for fugeskjæring  
   (2.5D), ved senere tidspunkt.
• Maskinen kan produsere 24/7, patenterte løsninger sikrer 

drift hele døgnet. 
• Plate/deler kan lastes på/av selv under skjæring (når maskinen 

leveres med «Zone Management».
• Maskinen er svært stillegående, 72dB pumpe gjør  

verkstedet til et hyggeligere sted å jobbe.

• Direktedrevet drivverk med magnetisk fremføring sikrer lavt 
vedlikehold og optimal nøyaktighet gjennom maskinens  
levetid. Andre løsninger som bruker tannstang/drev kan 
føre til back-lash, og innebærer utskifting av mekaniske  
komponenter for å opprettholde nøyaktigheten til maskinen.

• Lavere strømforbruk og lavere sandforbruk betyr lavere  
driftskostnader.

• iGems programvare, spesielt utviklet for vannskjæring. 
• Maskinen leveres med norsk brukermanual samt norsk 

meny på CNC-styringen.
• Lokal service i Norge.
• Delelager i Norge.
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Løsninger og service 

iTec hjelper deg med prosjektering, valg av korrekt utstyr og  
installasjon, samt service og vedlikehold på eksisterende  
utstyr. Serviceavdelingen består i dag av 10 høyt kvalifiserte  
teknikere, og på salgssiden har vi dedikerte ansvarlige  
på skjæring, gass og verktøymaskiner. Markedet vårt dekker 
hele landet. 

Siden starten i 2001 har vi vokst kraftig og har nå totalt 25  
ansatte, med klare planer for videre utvikling. iTec er eid 
av Ståle Ellingsen og Ole Pavljuk, og de har ansvar for  
henholdsvis salg og service. De har viet hele sitt voksne liv til 
bransjen. Fagkunnskapen deres kommer iTecs kunder til gode 
ved at vi alltid tilbyr kvalitetsløsninger med kundens behov  
i fokus. Daglig leder Ove Haugen, er tidligere revisor i BDO og 
PwC, og daglig leder i Larvik Næringsforening. 

Konkurransedyktige priser 

iTec tilbyr de aller beste løsningene til konkurransedyktige priser. 
Behovene hos våre kunder er svært ulike, og løsningene finner 
vi alltid i tett dialog med kunden. Tette og langsiktige relasjoner til 
våre kunder skal være, og har alltid vært, vår styrke. 

Kvalitetsleverandører 

Vi tilbyr det beste utstyret markedet kan levere, og har  
kontrakter med kvalitetsleverandører som Messer, Kaltenbach, 
HGG, Bystronic, PEMA, YASKAWA , DAVI, Swift-Cut, Resato, 
Hypertherm, Kjellberg, Spectron, og Witt gass. Relasjonene  
til våre leverandører er tette og langsiktige. Vi stiller store krav til  
leverandørene og motsatt. Dette har gitt gode og langsiktige 
samarbeid med høy tillitt, presisjon, fleksibilitet og kvalitet. 

Bredt produktspekter 

Vi utvider kontinuerlig vårt produktspekter, og av nyere historie 
kan nevnes vårt samarbeid med Nippon Gases Norge AS for 
gassutstyr, og avtalene med Bystronic, DAVI, Kaltenbach og 
PEMA på skjæreløsninger og platebearbeiding til industrien. 

I tillegg til platebearbeiding, rørkutting, håndholdte løsninger 
og skjærebordsløsninger, tilbyr vi også tjenester og produkter  
innenfor gassutstyr og -anlegg av høy kvalitet. 

For oss er god service og oppfølging helt sentralt, og vi har høyt 
kvalifiserte medarbeidere som sikrer både driftssikre løsninger 
og høy kvalitet i hele leveransen.

iTec AS

KUNNSKAP SOM GIR
KVALITET, PRESISJON,OG FORUTSIGBARHET 
Vi hjelper deg med å nå dine målsetninger ved å levere markedsledende 
kunnskap og produkter, til konkurransedyktige priser og presis levering.
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