LASEROVÉ ŘEZÁNÍ, SVAŘOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ
Udělejte krok vpřed

Kdo jsme

Jsme součástí společnosti BOTTLING PRINTING.
Máme 25 let zkušeností s průmyslovým značením, servisem
a automatizací. Toho jsme se rozhodli využít a zaměřit se na
laserovou technologii.

Našli jsme totiž špičkového výrobce HGTECH, který vybudoval vlastní univerzitu
laserových technologií, má více než 40 let zkušeností a úzce spolupracuje
s giganty, kterým záleží na dokonalosti, jako je například Apple nebo Siemens.
A tak nabízíme laserové systémy, které dokáží mnohem víc, precizněji a rychleji,
než si umíte představit.
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Výhody technologie
Laserové řezací stroje HG Farley se vyznačují pokročilou technologií, integrovanou strukturální konstrukcí, vysokou účinností, rychlostí a stabilitou, které splňují různé
požadavky zákazníka a umožňují zpracování:

Tabulí plechů různých druhů materiálů
Trojrozměrné zpracování nepravidelných tvarů
Zpracování trubek a profilů
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Vysoce kvalitní řezání
Řez je bez otřepů, s nízkou drsností a téměř dokonalou kolmostí

Funkce Backspace

v normě DIN ISO 9013.

Díky této funkci se laser dokáže vrátit zpět do vadného místa řezu podél původní dráhy pohybu
a poté jej znovu odřízne, aby se zabránilo plýtvaní zpracovávaného materiálu.

Databáze postupů
Na základě dlouholetých zkušeností s řezáním je pro každý materiál aktualizována

Čištění trysek

databáze standardních řezných podmínek, včetně zpětné kontroly jak pro značení

Během procesu řezání se automaticky provádí čištění trysek.

rovněž tak pro řezání, a to včetně optimalizace propalů, řezání děr, řezání zaoblení
v rohu apod.

Automatické vyhledávání okrajů
Špatnému zpracování materiálu zabraňuje souřadnicový systém automatických výpočtů úhlu

Vysokorychlostní řezáni

mezi stolem a založeným plechem.

Řada efektivních procesů s nulovým propalem a bez zpomalení v řezu.
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Přínosy technologie
Široká nabídka produktů pro potřeby zákazníků
Účinnost
Přesnost
Kvalita
Stabilita
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Programování vkládáním tvarů jednotlivých maker výpalků funkcí nessting
Zajišťuje komplexní programování a zpracování obrobků s co nejvyšší výtěžností.

Gantry portálová konstrukce stroje s duálním pohonem
v obou „Y“ podélných osách
Pro vysokorychlostní a efektivní řezání laserem se používá dvojité řízení pohonu obou os podél stroje v koncepci gantry, které souvisí se
stabilitou stroje a opakovanou přesností stroje.

Synchronní výměna stolů
Na výměnu pracovních stolů stačí pouhých 10 sekund.

Pojezdy
Konstrukce portálového nosníku je vyrobena v širokém provedení pojezdů s rozvodem lineárního vedení
osazené kvalitními pojezdovými vozíky za účelem vysoké stability os vůči sobě.

Praktická ruční mobilní ovládací jednotka pro některé funkce stroje
pro obsluhu operátorem
PROFIBUS s komunikací NCU, dálkové ovládání bez kabelů, integrace číselného vstupu a výstupu, potenciometr signálu,
závěsný generátor impulsů, který zajišťuje vynulování, zpětné řezání, mechanické pozastavení, stop, najetí na požadované místo,
přemisťování stolu atd.

Monitor stavu řezání
Systém automaticky sleduje stav znečištění kolimační a fokusační čočky laserové řezací hlavy.

Systém automatického zakládání tabulí plechu z věže
Manipulační systém se skládá z automatického výtahu na vychystávání plechů s vakuovým upínáním, který je vybaven
automatickým dělícím systémem a měřícím systémem tloušťky tabulí plechu.

Farley Laserlab řešení inteligentní logistiky a skladování
Automatický sklad, software pro správu systému, identifikace čárového kódu, sledovací systémy a manipulační robotické systémy.
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Vláknový laserový řezací stroj

Řada GF Economic
Zástavbově nejmenší vláknový řezací laser
Je vhodný pro všechny uživatele
a společnosti, které trpí nedostatkem místa
Veškerou technologii ke stroji můžete
umístit na speciální podestu nad strojem
Bezpečný a cenově výhodný
CNC laser disponuje jedním stolem
velikosti 1500 x 3000 mmm a kamerovým
systémem
Vysoká bezpečnost při užívání stroje je
zajištěna plným zakrytováním
Vynikající poměr mezi cenou a kvalitou
Pokročilý interaktivní CAM software CypCut
Nesting s funkcemi CADu

Více o technologii
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Hlavní technické parametry
Model
Výkon (W)

GF Magic 2000

GF Magic 3000

GF Magic 4000

2000

3000

4000

1 x 1500 x 3000

1 x 1500 x 3000

1 x 1500 x 3000

Zdvih osy X (mm)

min. 3000

min. 3000

min. 3000

Zdvih osy Y (mm)

min. 1500

min. 1500

min. 1500

Zdvih osy Z (mm)

min. 140

min. 140

min. 140

Pracovní rozsah stroje (mm)

Pracovní posuv Z osy stroje (m/min)

min. 80

min. 80

min. 80

Pracovní posuv os stroje X/ Y (m/min)

min. 100

min. 100

min. 100

Rozměry pracovního stolu laseru (mm)

min. 1 x 1500 x 3000

min. 1 x 1500 x 3000

min. 1 x 1500 x 3000

Maximální zatížení stolu (kg)

min. 1000

min. 1000

min. 1000

Řezací hlava s autofokusem

ANO

ANO

ANO

Chassis stroje litinová struktura nebo svařenec

ANO

ANO

ANO

Automatické mazání stroje

ANO

ANO

ANO

Lineární vedení

ANO

ANO

ANO

6000 - 7500

6000 - 7500

6000 - 7500

Hmotnost stroje (kg)

Vzorky řezání
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Vláknový laserový řezací stroj

Řada GF Economic Plus
Laserové pracoviště s automaticky výměnným stolem
Odlehčený nosník minimalizuje zatížení pohonů pro jeho pohyb
Optimalizované převody, maximální rovnoměrnost otáček pohonů, akcelerace stroje, vynikající konstrukční rozložení stroje nabízí malé zástavbové rozměry
Bezpečnostní zábradlí nejen usnadňuje nakládání, ale také účinně odstraňuje bezpečnostní riziko způsobené vysokorychlostním pohybem nosníku
Poskytuje uživatelům výkonnou řeznou schopnost a efektivitu, což je ideální volba pro zákazníky se zpracováním tenkých plechů

Více o technologii
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Hlavní technické parametry
Model
Pracovní plocha (mm x mm)

GF3015E

GF4015E

3000 x 1500

4000 x 1500

Zdvih osy X (mm)

3000

4000

Zdvih osy Y (mm)

1500

1500

Zdvih osy Z (mm)

150

150

Způsob chlazení

Chlazení vodou

Chlazení vodou

Minimální šířka řezné spáry (mm)

≤0,15

≤0,15

Přesnost polohování stroje (mm)

0,05

0,05

Opakovaná polohovací přesnost (mm)

0,03

0,03

Laserová vlnová délka
Kvalita paprsku
Minimální výkon laseru (W)
Požadavek na el. vstupní energii zařízení
Hmotnost zařízení (≈t)
Velikost stroje (délka x šířka x výška / mm)

1068~1080

1068~1080

3.5~4 mm* mrnd

3.5~4 mm* mrnd

1000

1500

380VAC±10%/50Hz~60Hz

380VAC±10%/50Hz~60Hz

Přibližně 5 t

Přibližně 6 t

4800 x 2500 x 2000

6100 x 2500 x 2000

Řezací výkony
Výkon laseru

1000 W

1500 W

2000 W

3000 W

Běžná ocel

10 mm

12 mm

16 mm

20 mm

Nerezová ocel

5 mm

6 mm

8 mm

10 mm

Hliník

2 mm

4 mm

6 mm

10 mm

Vzorky řezání

Tloušťka materiálu
Materiál

3 mm

1,5 mm

1 mm

1 mm

Uhlíková ocel

Nerezová ocel

Slitina

Mosaz
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Vláknový laserový řezací stroj

Řada MARVEL - střední výkon
Díky CNC systémům nové generace se dosahuje vyšší efektivity řezání a propalů
Snadná obsluha a podpora offline programování
Snadné rozšíření umožňující automatizaci a připojení k systému MES
Integrovány laserové zdroje předních světových výrobců. Raycus zdroj 5 let záruka
Vysoce účinná laserová řezací hlava, vakuově utěsněná a stabilní optika

Více o technologii
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Hlavní technické parametry
Model
Pracovní plocha (mm x mm)

MARVEL3000-3015

MARVEL3000-4022

MARVEL6000-4022

3000 x 1500

4000 x 2200

4000 x 2200

Zdvih osy X (mm)

3100

4064

4064

Zdvih osy Y (mm)

1525

2232

2232

Zdvih osy Z (mm)

140

140

140

Maximální polohovací rychlost X-Y (m/min)

80/100

80/100

100

Maximální polohovací rychlost Z osy (m/min)

110/140

110/140

140

Přesnost polohování stroje (mm)

0,05

0,05

0,05

Přesnost opakovaného polohování (mm)

0,025

0,025

0,025

Maximální hmotnost zatížení (Kg)
Hmotnost laserového stroje** (≈Kg)

1000

1400

1400

≤8000

≤11000

≤11000

Rozměry stroje mm

Délka

9338

12060

12060

		

Šířka

2940

3905

3905

		

Výška

2315

2375

2375

CNC SYSTEM

Farley-Cypcut/ANCA/SIEMENS

Vzorky řezání:

Tloušťka materiálu
Materiál

25 mm

5 mm

4 mm

2 mm

Uhlíková ocel

Nerezová ocel

Pilový kotouč ze slitiny

Pozinkovaný plech

Přesnost obrobku závisí i na kvalitě vstupního materiálu, jeho předběžné úpravě, tloušťce plechu i na teplotě vlivem výkonu.
Aby bylo dosaženo maximální možnosti zpracování tlouštěk řezaných materiálů, musí být splněny tyto podmínky: zařízení pro řezání laserem je optimálně servisně udržováno i programově nastaveno a materiál musí
splňovat požadavky na kvalitu bez nečistot a rzi (vstupní řezaný materiál).
Není možné jakkoliv měnit či zasahovat do konstrukce stroje či modifikovaného příslušenství nebo nedodržet vstupní technické dané parametry. Zařízení procházejí certifikaci ISO9001, EU CE.
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Vláknový laserový řezací stroj

Řada MARVEL - vysoký výkon
Nízké provozní náklady a náklady na údržbu
Dokáže řezat různorodé vstupní materiály (ocel, hliník, měď, nerez a další)
Laserové zdroje s výkonem 3000-12000W, vhodné pro různé tloušťky kovu s vysokou
účinností řezání

Více o technologii
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Hlavní technické parametry
Model
Pracovní plocha (mm x mm)

MARVEL6000-6022

MARVEL6000-6255

MARVEL6000-8022

MARVEL6000-8255

MARVEL6000-10022

6000 x 2200

6000 x 2500

8000 x 2200

8000 x 2500

10000 x 2200

Zdvih osy X (mm)

6090

6090

8090

8090

10090

Zdvih osy Y (mm)

2220

2550

2220

2550

2220

Zdvih osy Z (mm)

285

285

285

285

285

Maximální polohovací rychlost X-Y (m/min)

100

100

100

100

100

Maximální polohovací rychlost Z osy (m/min)

140

140

140

140

140

Přesnost nastavení polohy stroje (mm)

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Přesnost opakovaného polohování (mm)

0,025

0,025

0,025

0,025

0,025

Maximální hmotnost zatížení (Kg)

3100

3600

4200

4800

5200

Hmotnost obráběcího stroje** (≈Kg)

≤16000

≤16500

≤18000

≤19000

≤21500

Rozměry stroje mm

Délka

14905

14905

19516

19516

23550

		

Šířka

3905

4221

3905

4221

3905

		

Výška

2560

2560

2560

2560

2560

CNC SYSTEM

Farley-Cypcut/ANCA/SIEMENS

Vzorky řezání:

Tloušťka materiálu
Materiál

30 mm

40 mm

40 mm

25 mm

15 mm

10 mm

Uhlíková ocel

Nerezová ocel

Slitina hliníku

Mosaz

Měď

Uhlíková ocel

Přesnost obrobku závisí i na kvalitě vstupního materiálu, předběžné jeho úpravě, tloušťce plechu i na teplotě vlivem výkonu.
Aby bylo dosaženo maximální možnosti zpracování tlouštěk řezaných materiálů, musí být splněny tyto podmínky: zařízení pro řezání laserem je optimálně servisně udržováno i programově nastaveno a materiál musí
splňovat požadavky na kvalitu bez nečistot a rzi (vstupní řezaný materiál).
Není možné jakkoliv měnit či zasahovat do konstrukce stroje či modifikovaného příslušenství nebo nedodržet vstupní technické dané parametry. Zařízení procházejí certifikaci ISO9001, EU CE.
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Vláknový laserový řezací stroj pro trubky

Řada LT
Nejlepší volba pro průmyslové zpracování bezešvých kovových trubek s vysokým výkonem jak pro trubky, uzavřené i otevřené profily, eliptické trubky,
OB trubky, úhelníky, speciální tvarovky
Pohodlný způsob podávání: lze načíst automaticky nebo poloautomaticky s vysokou přesností a vysokou rychlostí
Pokročilý upínací systém sklíčidla: Automat. vystředění, upínací síla upínacího ústrojí se automaticky přizpůsobují specifikaci materiálu
Ergonomický design: Navržen z ergonomického hlediska, který plně zohledňuje různé možnosti provozu, zlepšuje efektivitu práce a poskytuje obsluze
maximální ochranné zabezpečení

Více o technologii
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Hlavní technické parametry
Model
Průměr sklíčidla

LT7535

TP6515

∅20-∅200 mm

∅20-∅200 mm

Maximální zakládací délka

7500 mm

6500 mm

Maximální délka vyložení

3500 mm

1500 mm

Automatické / Manuální

Automatické / Manuální

30 Kg/m

20 Kg/m

Forma nakládání
Maximální hmotnost jedné trubky
Délka odkapávání
Pracovní zdvih osy X / Y / Z
Přesnost polohování os X / Y / Z
Poloha rychlosti polohování os X / Y / Z
Opakovatelnost osy X / Y / Z
Osa A / C

≥180 mm

≥180 mm

0-7500 mm / 0-200 mm / 0-170 mm

0-6500 mm / 0-240 mm / 0-200 mm

0,05 mm / 0,05 mm

0,05 mm / 0,03 mm

90 m/min / 30 m/min / 30 m/min

70 m/min 30 m/min 30 m/min

0,05 mm / 0,03 mm

0,05 mm / 0,03 mm

Neomezené natočení, rychlost ot. / 540°/ sec

Neomezené natočení, rychlost ot.

CNC systém

Siemens

CypTronic

Servomotor

Siemens

CypTronic /Panasonic

Laser
Výkon laseru
Řezná hlava
Režim zaostření
Ovládání plynu
Odsávací systém
Monitor
Volitelné

RAYCUS
500W-1500W

Precitec

Raytools

Automatické / Manuální

Manuální

Integrovaný řídící modul

Standardní řídící modul

Rekuperační filtrační jednotka pro odsávání prachu

Odtahový ventilátor spalin

Dell 24 palců

Průmyslový 19 palcový vestavěný displej

Úkosovací jednotka a třetí upínací sklíčidlo, aby se dosáhlo nulové dořezání na konci.
3D řezací hlava

Vzorky řezání

IPG/RAYCUS
1000W-6000W
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3D 5-osý laserový řezací stroj

Řada AUTOBOT
Zvláště vhodný pro řezání a ořezávání leteckých a automobilových dílů - vysoko pevnostních ocelových válcovaných dílů
Umožňuje nahradit tradiční technologii vysekáváním, vyznačuje se vysokou řeznou produktivitou a dobrým dynamickým výkonem
Vybaveno vysoce výkonným otočným stolem pro vysoce kvalitní, vysoce přesné a vysoce efektivní řezání 3D obrobků bez nutnosti
dalšího opracování
Rychlé polohování, rychlá perforace, automatické zaostřování, řezání dílců s ostrým úhlem, antikolizní ochrana hlavy

Více o technologii
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Hlavní technické parametry
Model

Funkce
Aby byla zajištěna efektivita a přesnost řezání po dlouhou dobu, tento
model využívá konstrukci gantry s dvojitým pohonem, která je více
stabilní a má vyšší zrychlení umožňující vyšší rychlosti polohování než
konzolová konstrukce.
Maximální polohovací rychlost je 170 m / min, maximální
kombinované zrychlení je 1,7 G a rotační stůl má čas přemístění 3 s.
To umožňuje dosahovat rychlého zpracování různých obrobků a může
být rozšířeno i o automatické nakládání a vykládání.
Ochrana bezpečnosti stroje odpovídá mezinárodním bezpečnostním
normám CE.
Zařízení nabízí vysoký výkon, nízkou nákladovost výroby a nízké
provozní náklady na údržbu.

AUTOBOT3015

Zdvih osy X (mm)

3000

Zdvih osy Y (mm)

1500

Zdvih osy Z (mm)

600

Osový zdvih A

±n x 360°

Osový zdvih C

±135°

Osový zdvih F (mm)

±17,5

Přesnost polohování osy X/Y/Z (mm)

±0,05

Přesnost opakovaného polohování osy X/Y/Z

±0,03

Přesnost polohování osy A/C

0,03°

Přesnost opakovaného polohování osy A/C

0,01°

Maximální rychlost syntézy X/Y/Z (m/min)

166 m/min

Maximální rychlost polohování osy A/C

360 °/s

Maximální kombinovaná rychlost osy X/Y/Z

1,7 G

Maximální zrychlení osy A/C

3600°/s2
Průměr stolu		

Otočný stůl

Maximální jednostranné zatížení 400 kg
Nejrychlejší čas posunu

Fáze
Příkon zařízení
Stupeň krytí
Hmotnost zařízení (t)
Velikost zařízení (délka x šířka x výška / mm)

4000 m

3s
3

380 V AC±10%/50 Hz
IP 54
≤8
9000 x 6200 x 4030

Vzorky řezání
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3D 5-osý laserový řezací stroj

Řada SF
Je zaměřen hlavně na trojrozměrné části komplexně zakřivených povrchů v oblasti automobilového, vojenského, leteckého a kosmického průmyslu,
výrobě strojů, lodí, hardwaru, dekorací, zdravotnického vybavení, forem, domácích spotřebičů, vybavení pro fitness a tak dále. Řeší trojrozměrné
řezání různých kovových obrobků
Charakterizuje se vysokou přesností, vysokou rychlostí, nízkými náklady na provoz a údržbu a jednoduchým ovládáním
Efektivita a přesnost řezání po dlouhou dobu je zajištěna konstrukcí gantry s dvojitým pohonem, která je stabilnější a má vyšší zrychlení a rychlost
polohování než konzolová konstrukce
Pracovní stůl může být dle požadavku rotační nebo pevný. Vedle třírozměrného řezání obrobku může být také použita pro ploché řezání
Současně je také snadné přepínat svařovací moduly na této platformě, které lze rozšířit na laserovou svařovací plošinu pro realizaci více funkcí
jednoho stroje. Ochrana bezpečnosti stroje odpovídá mezinárodním bezpečnostním normám CE

Více o technologii
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Hlavní technické parametry
Model
Osový zdvih X / Y / Z
Zdvih osy A
C zdvihu osy C
Zdvih osy U

SF3015

SF4020

SF6020

3000/1500/680 mm

4000/2000/750 mm

6000/2000/750 mm

±135°

±135°

±135°

±n x 360°

±n x 360°

±n x 360°

±17.5 mm

±17.5 mm

±17.5 mm

Maximální otáčky osy X / Y / Z

96000 mm/min.

70000 mm/min.

70000 mm/min.

Maximální zrychlení osy A / C

3600°/s2

3600°/s2

3600°/s2

360°/s

360°/s

360°/s

Maximální zrychlení osy X / Y / Z

1g

0,8 g

0,.8 g

Přesnost polohování os X / Y / Z

±0,05 mm

±0,05 mm

±0,05 mm

Opakovaná polohová přesnost osy X / Y / Z

±0,03 mm

±0.03 mm

±0.03 mm

Přesnost polohování osy A / C

0,03°

0,03°

0,03°

Opakovaná polohová přesnost osy A / C

0,01°

0,01°

0,01°

CNC systém

SIEMENS840DSL

SIEMENS840DSL

SIEMENS840DSL

Pracovní stůl

Pevné/rotační/pohyblivé

Pevné/rotační/pohyblivé

Pevné/rotační/pohyblivé

Výkon laseru

1000~4000 W

1000~4000 W

1000~4000 W

Maximální rychlost polohování osy A / C

Vzorky řezání
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FMS Flexibilní řešení pro výrobu - věž
Automatická zakládací věž se systémem automatického nakládání a vykládání a systémem sledování provozu výrobní linky může obsluhovat
1-3 laserové řezací stroje
Více inteligence, flexibility, otevřené pro připojení k EMS
Poskytuje vysoce kvalitní a automatizované řízení materiálu a zapojení do výrobního procesu s využitím inteligentního ovládání pomocí softwaru
Jedinečně navržený systém nakládání a vykládání pomocí přísavek pro zlepšení efektivity provozu zařízení
Prostřednictvím komunikace s laserovým řezacím strojem lze realizovat automatické řízení výrobní linky
Monitorovací systém provozní linky může ukládat materiály, materiály ze skladu, odesílat a přijímat statistiky záznamů, statistiky zásob,
varování při nedostatku zásob atd

Více o technologii
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Hlavní technické parametry
Model
Maximální velikost desky (mm x mm)
Maximální tloušťka desky nakládání a vykládání (mm)
Počet vrstev
Výška ukládání na vrstvu (mm)
Zatížení na podlahu (tuny)
Zatížení uloženého materiálu (tuny)
Přívodní napájení/ motory (V/Hz) / (kW)
Rychlost zdvihu m / min
Stlačený vzduch (bar)

SCL3015-2-1

SCL4022-2-1

3000x1500

4000x2200

10

10

1+8 pater (jeden sloupec)

1+8 pater (jeden sloupec)

90-150

140

3/5

3/5

30/50

30/50

380/50 / 15 kW

380/50 / 20 kW

15

15

6-9 bar

6-9 bar

Horizontální rychlost pohybu m / min nakládacího a vykládacího systému

45

45

Vertikální rychlost pohybu nakládacího a vykládacího systému m / min.

30

30

Modulární design / inteligentní řízení / dosažitelná správa sítě MES. Jednotkové upnutí / automatické rozdělení / laserové řezání / laserové značení
Automatické nakládání nebo vykládání / třídění / stohování / vložení do věže / skladování / přesun / řezání odpadu

Vzorky řezání
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XXX – XXX

Raycus zdroj vláknového laseru
Vysoká kvalita a spolehlivost laserového paprsku
Vysoká efektivita konverze fotoelektrického záření
Snadná údržba
Průmyslové řezání, svařování, laserové zkoumání a výzkum
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Hlavní technické parametry
Model
Výkon (w)

Fiber 3000

Fiber 4000

Fiber 6000

Fiber 8000

Fiber 10000

Fiber 12000

3000

4000

6000

8000

10000

12000

300-3000

400-4000

600-6000

800-8000

1000-10000

1200-12000

Vlákno

Vlákno

Vlákno

Vlákno

Vlákno

Vlákno

Uhlíková ocel (mm)

20

22

25

25

30

30

Nerezová ocel (mm)

12

16

25

30

30

40

Hliníková slitina (mm)

12

14

25

30

30

40

Mosaz (mm)

8

10

12

16

16

20

Rozsah nastavení výkonu (w)
Vlnová délka
Tloušťka plechu stabilního zpracování

Přesnost obrobku závisí i na kvalitě materiálů, jejich předběžné úpravě a tloušťce plechu a na teple vlivem výkonu. Velký počet přidružených zařízení s vysokou hmotností.
Aby bylo dosaženo maximální tloušťky řezání, musí být splněny tyto podmínky: zařízení pro řezání laserem je optimálně udržováno a přizpůsobeno a materiál musí splňovat požadavky na kvalitu bez nečistot a rzi (řezaný
materiál).
Není možné jakkoliv měnit či zasahovat do konstrukce stroje či úpravy zařízení ani měnit technické vstupy daných parametrů zařízení. Toto zařízení prošlo certifikaci ISO9001, EU CE.

Vzorky řezání
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Základní laserové
svařovací stroje
Vytváří hladké spoje, které dosahují pevnosti
základního materiálu. Dokáže svařit žáruvzdorné
materiály jako je titan nebo křemenné sklo, stejně
jako drobné součástky
Vynikají malou plochou zasaženou teplem díky
bodově zaměřenému paprsku
Stroje mají stabilní výkon, které umožňují jejich
používání i za specifických podmínek
Díky nízké spotřebě energie dané vysokou účinností
elektro optické konverze představují velké úspory při
dlouhodobém užívání
Jednoduše se ovládají, nejsou prostorově náročné
a je možné je snadno přepravovat

Více o technologii
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Ruční svařovací vláknový laser
Model

LWF1000-HLW

Zdroj

AC 380 V / 50 Hz

Vlnová délka

1080 nm

Výkon

1000 W

Frekvence

50-5 kHz

Ohnisková vzdálenost

120 mm

Chlazení

Vodní

Kontinuální svařovací vláknový laser
Model
Vlnová délka

LWF500

LWF1000

1070 nm +/-5 nm

1070 nm +/-5 nm

Výkon

500 W

1000 W

Zdroj

AC 220 V +/-10 %, 50/60Hz

AC 220 V +/-10 %, 50/60Hz

10~35°C

10~35°C

Provozní teplota
Provozní vlhkost
Příkon

≤95%

≤95%

2000 W

4000 W

Svařovací vláknový laser s galvanometrem
Model
Velikost stroje
Procesní rychlost

LWF150QC
900 x 560 x 1115 mm
1 m/s

Rozsah

70 x 60 mm (standard) 90 x 80 mm (optional)

Výkon

150 W

Kvalita paprsku
Zdroj

5 mm x mrad
AC 200-240 V, 50/60 Hz, 1700 W

27

Řada FLYLaser - Pracovní stanice pro robotické svařování
Automatické robotické svařovací pracoviště, vysoce flexibilní modulové konfigurace, splňující individuální požadavky zákazníků.
Jednoduchý ovládací panel, jednoduchá obsluha, plně uzavřený pracovní prostor, univerzální design, snadná instalace s vysokou úrovní ochrany
Dvouosý stroj integrovaný s vnější osou robota může realizovat spojení se šestiosým robotem a oblast manipulačního dosahu robota je široká.
Standardní komunikační rozhraní a bezdrátové připojení uvnitř převodníku umožňuje realizovat výměnu různého jiného dalšího příslušenství
Maximální výrobní kapacita výrobku je výhodnější než tradiční metody zpracování
Rychlost svařování a efektivita výroby je vysoká. Hluboké svařování je realizováno ve velkém poměru hloubky závaru a šířky svaru
Tepelný příkon při svařování je nízký, svarový šev a tepelně ovlivněné oblasti jsou malé, a deformace obrobku po svařování rovněž tak. Vysoká
rychlost ohřevu a chlazení, pravidelná jemná zrna a vysoká kvalita svařování
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AUTOGEAR - Automatická laserová svařovací linka
Používá se především při zpracování automobilových převodovek a má funkce plně automatické manipulace, včetně možnosti očištění před
svařováním, lisováním, odstranění svařovací strusky, lze nabídnout i víceúčelovou linku
Nabízí adaptabilní modulární systém konstrukce, individuální výběr automatiky, poloautomatiky a manuálního podílu operací
Pro zákazníky zařízení poskytuje záruku vysoké kvality, vysoké přesnosti a vysoké účinnosti svařování

Více o technologii
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Řada JKH - Laserové svařování automobilových dílů
Jednoduchá obsluha jediným kvalifikovaným operátorem
Automatické nakládání a vykládání robotem, vysoce účinná výroba
Výrazná konstrukce nástrojů, dosahuje automatického upínání a svařování pro část s polohovacími prvky
Zdroj vláknového laseru vyrobený v USA a Německu
Profesionální německá optická vláknová laserová svařovací hlava. Vysoce kvalitní japonské pneumatické komponenty
Profesionální systém chlazení, větrání a odstraňování prachu
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Řada JRH - 3D Vláknový flexibilní svařovací systém
Speciálně navrženo pro rozsáhlé, vysoce výkonné vláknové laserové trojrozměrné flexibilní
multifunkční zpracování pro vojenský výzkum, s laserovým svařováním, opláštěním / ošetřením
a laserovým tepelným zpracováním
Jedinečný design horizontálně se pohybujícího obráceného portálu může přizpůsobit zpracování
různých specifikovaných dílů
Zařízení s flexibilním, multifunkčním laserovým svařováním, opláštěním / ošetřením a laserovým
tepelným ošetřením
Zdroj vláknového laseru vyrobený v USA a Německu
Profesionální německá optická vláknová laserová svařovací hlava. Vysoce kvalitní japonské
pneumatické komponenty
Profesionální systém chlazení, větrání a odstraňování prachu

Hlavní technické parametry
Projekt
Pracovní rozsah robota
Zdroj energie vláknového laseru
Zdvih osy Y
Pracovní plošina pro svařování

Parametr
Rádius 2030 mm
5000 W
2000 mm
2500 mm x 2000 mm

Poloměr sklíčidla osy

400 mm

Úhel natočení osy B

0~95°

31

Ruční laserový čisticí stroj

LSF
Odstraňuje rez, barvu, olej, gumu a další
materiály
Vysoce efektivní, šetrný k životnímu prostředí,
bezpečný a spolehlivý
Vysoká čisticí třída a preciznost
Čištění s téměř žádným poškozením
podkladového materiálu

Více o technologii
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Hlavní technické parametry
Model

LSF200C

Průměrná síla výkonu
Čistá rychlost linky
Chlazení
Ovládání
Funkční vzdálenost

LSF500C

LSF1000C

200 W

500 W

1000 W

7000 mm/s

7000 mm/s

7000 mm/s

Vodní

Vodní

Vodní

Auto/manual

Auto/manual

Auto/manual

100, 170, 250, 300 mm

100, 170, 250, 300 mm

100, 170, 250, 300 mm

Váha skeneru

Cca 5 kg

Cca 4 kg

Cca 4 kg

Vláknová délka

Standard 3 m

Standard 15 m

Standard 15 m

Zdroj napájení

AC 220 V / 50 kHz

AC 220 V / 50 kHz

AC 220 V / 50 kHz

1165 x 700 x 1115 mm

1250 x 850 x 1250 mm

1250 x 850 x 1250 mm

5 - 40 °C

5 - 40 °C

5 - 40 °C

Velikost
Teplota prostředí

Využití

Odstranění povrchové mastnoty z nerezavějící oceli

Odstranění zbytků pneumatik z odlévací formy

Odstranění oxidační vrstvy z nerezavějící oceli po svařování

Čištění forem od rzi

Odstranění mazidel

Odstranění ochranného vosku
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V průběhu životnosti výrobku

Servis a podpora
Konzultace a návrh technologie

Vizualizace konstrukčního řešení

Výroba a programování

Instalace, proškolení a testovací provoz

Non-stop servis
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Globální servisní síť
Více než 6000 zařízení HG Farley strojů pracuje po celém světě
Odborná technická podpora
Díky rostoucímu podílu společnosti HG Farley na trhu se rozvíjela síť mezinárodních trhů a pobočky byly zřízeny ve Spojených státech, Austrálii, Indii, Tchaj-wanu a agentury pro prodejní služby byly
zřízeny v Koreji, Pákistánu, Vietnamu, na Filipínách, Spojeném království, Německu, Polsku, Maďarsku, Itálii, Argentině atd.

Czech Republic
Slovakia
Romania
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ŽLUTÉ LASERY s.r.o.
Bezručova 651/25, 692 01 Mikulov
Česká republika
tel. +420 519 511 144

www.zlutelasery.cz

